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 تنطلس هما لخ.دمرب ی سس او 0

 a یعئافو نالوا ردق هنلثاوا یوه نرف یجربن وا تی هنافع هینس
۲ 9 

 3 هنس هم دق تاماظنو تاسيساتو یلوا ا 7

 رب u رظن ا ا هرس نالوا شماری یا رم وبشا
۱ 



 ا

۳ 7 

 ناو ۳ سرم ۱



 بایسا تويا افتکا ها و لق یر

 ندهراچ لاوجاو اصقتسا و یرف یخد یگاتنو
 یە دا ۵ هید هتشا ردکملا لاقتنا وها و ۱

 ردي یر ط و زکلا ندا نمضت

 یا اک یخ رات كزعدم دنا تلود

 ته بابرا ندا نودت و صیخلت هرزوا تفلوا

 هدنرلرئا یرلقدل | هتفد رظن نادنح یهطقن و ۱

 خم دات نالوا دوحوم مویلا هدرب ا

 نوک ا ه دشر و هیادتسا یرلهصالخ یناثع ِ

 یسیلشیولا هسیردت هدهیلاع تاک هلفلوا بت

 ِ یلوا فصن و هنفیلات لاعت هفطلب : دقو 1
 هحرد زیچان لاسر وشا مکی دلی عورش را 1

 را ین یوی خیات هدنبناکم هیاتو لوا

 هب هرلاع اک و نيم وادم نال وا شملبا لیصح ا

 صوصخ ههناهاش ةيكلم بتکم نیبلاط هصاخابو <



 ۳ یسدافاو بیترت ككرکو ییاجردنم هلرک هلفلوا

  قیفوت و سايق هن ا هعاضب و رادنقا كلنا

 1 دومظ تب هالا تاود هاد ها و شم دبا

 9 ترم هننرزوا هام جواد راد هنماسقناو راشتناو

 ۳ نوا + تلود نیدومأم هدلح و هل لخدم ر

  یزمهع دق و تالیکشت و تاماظن نالواد ال یسنلی

  هدنساوا نمک رک دی رد هلم هدر فرعم

  ندنراتآ كنيخروم یامدق هلزرط هطو ك رکو

 3 ِ ءوالع 3 ید تالاقم و لج ضم ذ ا

 : e . ردشملوا

 1 ٠ خم زالوا ا ندهفسص شب ىلا ىلا

 0 صخلم ینئاق و هدز گر كا رش ؟یعومع رات

 هج هدیز < هدنب زت و یوصت نيج هطاشم هلغلوا

شنا تر وص تالخدم ندیبس و و شع زو ۱
 لص !یسا

 زف لخدم هدر و یھ لقرف لدن تک



  Eیجنکیا ۱ ل ۱

 . ردشعا لصاح ات سا نوجا سرد . نر <

 یرامهمریغولیصفت زار ین رلروهشم ك تاعوقو
 هک دلکی مه رص هدن راقح لاجرو مالعاو تاتا یط
 ینجا هزعاسلو كمر و هعفانو همزال تامولعم

 هجاایدلو قمزابهرزوا تڪ یراملع مسا نالوا

 تلودو كتا تبث هد هلا فورح هج زسنارف هن رلنا

 لاح كن هینجا لود هدن رله راج تابسانم هد هيلع

 كنسارماوكولمو ناو فی رعت ین رلیسایس عقومو
 قرط كملبا نایتاو رکذ هدرترهشو مسا
 مالک لیوطت هدلاوحا جارت ضعب . كدلبا رایتخا

 نشدم یاسا فلا یورک کا
 ولس هدتلود تمدخ و 9 رت كمالط

 تالب وطت هلغملوایسع رکوا یمیقتس ةتسم هار كج هل دا 0

 3 . ردٌنعتشم ندد ا



 یخ 4 دیمادبع » ترضح نیم سرغ
 ۹ مدل واتاهابم راد او هلیکلرب دم ةقایلریغ نم بولوا ۱

 4 هعونتمو هددج نونفو مولع هیکلم نونفبتکم

 یک کامردشت ییاتک سرد هب هناهاش تاکم شا

 هد تمدخ كوي ر لداعم هنسهیلصا تمدخ

 ٠ لوصح كلونه رصحفراعم رصع هکردهدکما افا ۱
 هدنرتفد تا تاغلّومو بشکه نالوا یناشوشت
 ۱۱ اك کم هيفا
 ۳ ها قسما هیچ و ارظن هنف دل وا راتعا

 ٠ ىدج لاو لتاطوا كراقتفاو زی ةماخ .ريليب نو
 ِ ییدلبا راهشا e شف هلکرحت تاساستحا

 2 قره وطر هدنسییقر كرتفد وا یخد زهچان راو

 ۳ هتسرولوا مداخ نوسلوا ینح ولو هفل وم دصقم
۳ ۱ 2 2 

 .  كنئاظو نالوا ی دومامو تدوبع تمذ بترتم





 كنەيمالسا د

 ی ین كمالسا باتفآ ندا و اس 0

 برع موق < یدا داصا تمالع ر نوا برع هق رفتم لئابق

  ندنسهبفارغج تا ران كرازهروبش تشد نالوا ین

  «دنناماو تنکم ةیاس ك رانآ و هنلکشت رلتم و > كو قردل وا

 ا مادقاو ليم هما وا ۱ 1 شاعتاو قافو ض وف ماتم

 2 لصاحلا و داقتعا نالطب و تاداع ءوسو ماسقناو قرفت ءاد

co 

 نا ی نیر تاور البجا تر "4 لطشم هدهسلا

 ۱ ِ و و هنسآ و 0 التم هتیلهاح تاّنس ی

E 



 هبمور للمو لود نالوا نارکح هدلاسر ناواو شمالورو 2
 یناداسف تول و یخ ونحس روت یرلفدایع وا كنه محو 1

 *یجرک ماکت زونه ك ل ی ہم 4 دید دل وا رم

 ۹ لحدم ٠ اب

 ۰ یدا روبنل و اھم هالتعا و E هلبا مات EP هد اش

 هاشنمیادام و قالخاو سناصم یرلبهذم و ناسل ًاتاذ هبلعءان .

 هرزوا هدحاو هک هلی را نسح كشاوط و لئابق هوب نالوا

 اب هد وح و هہسام س ص وص ص تامه 7 یو ك قفوو قیفلت

 هد وعبسم موفو قح بانج ناو یدا یهدب یحربتک

 لواب لوا تداعس سصع و یدروب “ول یابساوا al مالسانید

 هی را تب راذعو لئابق و هل وصح كنیاخاد داحا و -

 . یدا وا مداخ هنلاخ دا همالسا 1

 دادسو یده جام یت او تهذم یدک 1 ره

 . ناقیچ کیو كمهمردتا ضیرعت هرم قدا هشداقع كرهلب
 كعا توادع قرقاب هل رظذ تعد هلن هسلوا ییغوط هراش

 یارسناتس و مالا دنلب لح هلغاوا رش عبط یاضتقم

 نانعلا قلطم هدترح هيدا + .یدم هل و ام ووشن ۲۱1 .هدنماشترا 3

 تكموق ر یتح هژب وب و r 3 یک ر قفولأم كروب

 یاصتو تبصعل هدنس هی د داقعو یطات را هنس دق تاداع

 راغتنا هدال وا "له و یرلهیص وصخ عفانم هاله او

 ترحه A رفا سم ناش هدهسدا یدنروک " ی 1 عفام همالسا

 9 ردهنسانعم كفل زلف ندم ندع#ر ماشنرا ۱ 1"



 8 e » الع ردیلا علط ۳ ییسدف اعم ندا زاور و

 قاشا قنوت ها نیلسم ۾ 4 جاب 4هذرمش بر لها ندا ۳

 هتدمو تکو دک هدند تم دخ نرجاهمو راصتا هح دا

 0 ال وا اوت هدر یدل وا فاش تیر ه هکم هرونم

 کلا 3 نینوج كنرر هدنک 13 تم وصح

 شرف دون ترح# هدهرهان رب تروصو هد صا "یدان

  eكەيالما“ 2 طه و 4 ر |

 - هاب ۵ راو اد 1 لعفلا ا

 لا هم ادتا هلیعت دصقم مالسا یافطا بورو
 e هنس لاوش ۱۲7 و ف ( هلا لکا هيلع ) هد

 ا قضت و رصح یییناهیدم نوحا بلاطم ا او

 bk «دنک وا قدنخ هدهسلا رلیدلیا كاح اح یینموم بواف

 . ناسخو د تدرح راچ ود هل. رقه تعحرو ناشیر و سوم

 : ِ . )0 س نا ) الو

Eهداسیدنوا تروس و یر 2 تاتا  

4 2 4 

#0 1 ۱ 



e 2ی ی اس  

MS لخدم " 

 هدلاح داوا رشآ لطفا رش ی هیبدح نیفلوا فقوتم و
 .یدا وا یعاد ییانسح قوح كب هد او ن یشاوف وبشا 0 |

 وےقہص هلبا مالا سا یرلمدآ ۳ هدنسهباس هلاصم 9 1

 ند تان و فیر يع تارمعم و ترور هرکس رس و ۱

 تأاقلا شاو شاون بوالک او ا ایم و لعفلاب ینیبم

 «رلیدل وا ردا شوغآرد یعالسا دهاشو شومارف یهناراکشرغ -

 هدفازواو هوب تا رابعا تها نوسعا ا ها ٩
 هلال وا مالسا نير وم نبداح هنافرف ةبهلا تغالب ن وګا ران و

 رونم هلا تباده رشا شرج رب كلتابف هدنفرلن هلبلف تدم

 رطضم هتوادع#لرت هلبثوق مراصفیس یرادنعمو و رصم ضعبو

 ۳ وی او (هيكلا لضفا ه هلع ) هدجا تعاج قرهلوا .
u 1مو رهالن ہد ع راظنا تباه ویلای ا  

 ا .:یدلوا
 و نالوا ۳ اندیش نشت وخوا هدرد مو 0

 مزاع ههکم مش هل رکسع كينوا هرکص هنع یتلآ كنابمالسا

 ریلی وا سایقم رب هنطاسدنا تعرمس كمالسا ند یسلوا

 هرورضلاب ید همرکم ٌهکم هدنلاس یحزکس كن وب ا

 0 نالطإ نالا عا أ | ىلا تب + لخادو نوفا 0

 ۳ لئاف هحن دم ند ید شهرق ا 3

 لا عا و تلاخد همالسا رانک اعابنا هنا كراا



 ك ا ت ق اقوم نایلوا :یوق یراهدیقع . طقف
 ۳ تک ا کر رانا صان تسدمه لبا نیلسم ءادعا

 - رابدلبا راستجا هیافو و برج لالعاو راهظا اهد هناحوذم

 0 al راچود ی ران اعلیو وتع تیار E کرم . هدهننا

  قج# ۱ ار همال سا واعر لاشهرکص ندناو یداوا

 ۱ . یدلاق هعذام 7 2 هد رعل ار زج

 ۳ كور .دجلإ ءاول برع لیا ا ددد رل هنس ربث وا

 یتفبط E ی ودب el .ید شمل وا لاخ دا هنحالف باس

 تلعو نالوا ش اف نییزت و تیذج هلبا 4.هالسا هی قالخا

 . لاک یدعش 3 الا لر هدم 2 رات ردق هرصع لوا

 یتدالح رشعنو هفاوا ماع زادنا هلواو هلن وطس

 نابم عضو كرەرد زک هدنسهدابز ندنفصن كناند نالوا مولعم

 مان .ثنحا و تفع و یدیشط نامز هعلاح هتلی ادم و زا

 ۱ هتاده یا ی ییتما .یدنا شاه نایاش هی ناش هسا

 1 ی ریش لز رج تام لالبروس وک نوحا كمرتک

 1 ٠ هک درک هنادیم رلرثا عشعشم هل وا هرکنص ندتلاسر:لاحرا

 لاح قرهتریب ینبات i ط و هدر كروهدو داتا یا ةا

 2 ىسەبلاع تایسح هلبا ییاحور ج“ ر و هدقمر دشا ی راز وک

 : وف ییا ردصم كم وف ر ناشبر و یەم ن نلیدا الغا

 ۲ i E 5 ردهدکمرتک هنک و ا تربح ناو تی

 ۳ لا ۱۱م ) در شاد فا



 ۳ ۱ ما

 ب جودو یسهصک یھکیا نوا كن والاعیر یس هنس ی ربن وا

 یلالمو هودنا . یدلوا نبلع یالعا جراع نیلسراادیس حوت

 لئاضف ۰ كمردشار هدطقن رب ییهقرقتم یارآ ۰ كمردک

 هلیس هنا راک !دف تکر حو كلم كره ر دتا قع ودنا یهیمالسا

 ال وا شش ماعسل | هتعاطا قعایق یطارعا ن هد هنابقر و ناقفانم

 هفالسحا .قمردناط یذلو مه كنعپاتم 4 هين ناس هموق ر

 نیناوق و یتلدعم دعاوق كج هل هوا افتقا یافهر و ادنقا روتسد
 لصاح ین یلخاد الا جلو و كعا عضو یتیهوکح راد

 كنيبم ند هدحراخ ۰ هرکص ندقدروف یتلود یانو ندک دنا

 .یدشااق هل وسر هيل ی 4کم فئاظو قغعاط ین و تو

 ي وا ترصح نوا هي تا اارحا ردوو ظع

 تافص و نکلیدیغو هبحراح تردقو ترهش ر هقشبندمدوو

 هدتعفر و ضبف . یدا تایم قرشا هدنازقا دعس نامزلوا

 ریخت تانک یم ب ای تاک هرم
 لئا هنسهص وصخ تافالا قافوا ر ءهنهجوت نح « هتسامد

 لعفلاب یتتعثو ردق كتشئاب واو روا مد هنن رلسقت یرنال وا ۶

 قیدص ترضح مشیلادیس راغراب هتشا ۰ یدا رارابا راهظا

 دوج و ه ز لا ییبدل وا یعاطم كيرع یاسورآ لب ید رک |

 نریزو نا یتما خاصم و ان هدلودو نيد تمدخ یتشرش
 ك رەدا ا هوا سا شود کت لصح قورافر عل تلاسر ۱

 دنا 5 ۱۳ هرخالا یداج (r 2 اه راد لاح را 3



 . هبا تلود جرات ۱

 1 شم تسوک یلئاسو كت رهظم هيلا تاقفو و اون ته قدر اا

 ۰ باتا عفر باطلا نبا نالوا یکلسمو تمدخ ثراو یا
 . یدلاق ورک ندنفلس هدتج و تا زارا

 ییولع 1 کا هکیدیشعا افترا هن وا مالسا ضد

 زجج اه مش _ِ» 9 3 جرم 4

 دیو ن دلاخو لا ی ةديبع 7 ندفرط ر

 ورعو هدناراو قاع روك تاصافو ق ۳ لعد و و

 ا او نالوا اع ربح یهدهرصم ةطخ كصاسلا نا

 .اصتقاو ینکلهداس كمظعا قوراف ترضح هدهندم ون و

 ۳ ال وا لاذتا لاما بوایریک ۳ 3| ساک ء ردا دیر ید

 ا مو مور نازخ
 1 ضهراتروق نال ىلاع

 اعر ر ناہلوا یزت یریغ ندنداقتعا خوسر هدهبیسداق

 / را ر نالوا ر ا نزفال هدشورح و تس رب رس

 0 كرەدىا 2 ینئاطو یییدل وا رومأم عرشلالبف ن هم هدن ر وضح

 ۳ ةفلخ هدهنندم و نازرا یتناتم نابن كرالاس هلیتباطخ رسا

 سطح هلاوعد هصاصف دحا نا کالم یییود 7 لداع

 ۳ ِ كناب ؛رلبا نالعا یتاواسم كریقف هلا فیرش هدنونق

 ر ول وا زادنا سکع هنسالط نرز بق تا زبک ناوا ید

 رم رهت كمالسا ۴ هیضام راصعا ندمارها یالاب
 1 نر

 . ندنرالوک یلزوب كنایریس لالحاو رادتقا ٌةعشعشوت + ردنا اشاع

۷ 



 و 2 ۲۷ ) یدر ودا ان 0

1 ٤ ۹ 

Ri: LS 9 

“< 

eار رب همالسا مکح دادتما ردق هن را وچ يطا كنا ی  

 قیلیاک لوسر ةغلخ Bl . د ء رول وا لالتسالا 2

 ضبف قرەلوا ناغفا تك سو ناوّعفسا هنکن دمهدنآ تیداونغ

 لندقح بانح ییسلراتروق ندتموکح ةمیظع میل وسم هليحور :

 مالع ر یدل وا لوبقم دانگ ۰ یزاب ۱ یدا را 3

 رادهنخر یالص نینهآ نیس لوا یتیکم نیکر یخ كننارا
 لو

۰ 

 شاع وا 4 یلک رشت نلاح تلعما هدف رظ هنس جوا نوا

 ا مود دارفا ناش وو ق نا ك رح نادم بولوا

 لدسم هو توفصو یو شاوا كلام ها ری و سصیق

 4ادا یی وراق تكالسم یدآ شمالشاب ها وا ترا و افص

 ةديبع وا منا یما ماش ر a رادرس نال وا كج هلیهدا
 ندع دل وا ش جا تاف و ا وعطم لوا هنس یلآ حار 1 ن :

 فاح BER E ضصتحا نح 4ع هللا یر 0 ترصح ٠

 ر ر ندناذ یلآ ندتما لاحر نا ییصوصخ ییانا

 قانا عیدوت هنر تسلح

 نرونلایدناقع نللقثلادیسربص هلا اروش ناکرا دداوص

 یرلودنک بولوا یرک تفالخ مش یمرک هنع هللا یطر

 حوتف هدنرلتراما دهع یرلفدلوا مرک و ملح و كابو فیرش

 تورئو ناشو تکوش تهللم ناکاک هدرفمو قرشم" نیلس#
 هما ی یرلفدلوا بوسنم هدهسیدلوا نارع رفاوت ثعاب مان

FÊ 
RO ۰ و 



 e و را ۱۸

 e رخ و یاضتیم تاک a تسد ندا

 1 اد 9 لتظل نالوا یلما یاصقا یه واعم ترضح و

 O ا ناو
 j ١) e ۱۷0 نا رخ هجا

 ی زوتوا نه رای دنفا نزک رایراهچ .یدلو تیام هدشار

 یوم هبروسو رصم هدنرلتفالخ نامز ندا دادتما هجهدایز

 0 ek دودح لا ریحتو خر کلا نارباو هیثیم را و هر زا و

 ا ا عیسوا یر وط م هرې ءاروامو هساقفاق دح رس

 ا دیهع و ماکحا هل راتیش# ن جو تاتا یتاود ناکرا

 ِ . فلاو راثتیا راک داب هج هفالاخا هلب راتلیضف رتامهدتفالخ د

 ۱ ها رهلاع تاماق هدهسیا فا رز ا روس یکنر هدر
 ل 2و راس ندداو ثكمالسا را

 ی كت a و

 م
1 

 ۰ ھم ےل ی اضکا لبا شام

ا ا کوا كن رفظم شیحن 4 ترکی
 ۷ lê يا

 مو راقم هتطلس را یسم هریک هدنسه رص 4 رکسع تارف

1 

 نانو ا تک و فنایعابو ناش 1



 El ی لدم

 ناباوا یکم a لاج لئاسخ 1 a رب ا 4
 و 2 یان هد لباق ربع ق لود E فاجر

 نرو ی ام نر باستک هة رکص .ندقداروق ۱ ٤

 ردن دنناض-م لود E جد یعلو ريغ كنس روم : 2

 هدنس4ع9 د ره یس ار ا عاجا كنم انا هنیلخ :صوصخاب

 لاا نیس یيحهلبا ناو هلخاد تالالتخاو تاغالتخا ها

 دا دعتما ج موزل 2 هلع ءا ر تو تبا دەل هر

 یاصوا یک اهدو اسو مع تدش لر هشود هنکوآ تم ۱ 1

Eهيا رارولوا ید قیفوت ن ورقم لما بتاتا  

 ا 34. تادهاشم ۰ لوصا لمس یر

AE NEESهی هام  
 و 7 ۲ RE RA و

 e 1 طاستا كنبالسا ۱ ِ ا ۰

 یر e e رس وفا 1

 و ]1[ لصا داحمآ و ۱ یتوخا ةاخ اولا ة ةهح نو تیاصوو 8

 نالوا مر کم و ززعم هدمالسا ردص هلیتبقنم "اعم لضفو" 1

 یاوعدو هن رج كوي كلا تفالخ یاهدا وشراق هراز رک ردیح 3

 كن 4ءذس نا تستر وا هدر و یدبا هملاع ىت 3 قعارق ر

bi 0زیره + ث هح « یه ن مھ 1 قم ل  . 



 هناغع تلود خم رات ۲۰

 ندنکچهدا جاتنا ییلالاو خاسفنا كنندشار یافلخ نیاو

 ليج توانم و یراک كران ال وا تاء تبحاص 34ب د تالابم

 “لاها نالوا را دل وک هد4_>> رد كح هرلیس یهانیتلاس ر

 ففاو 4بقاقد 8 هب واعم ت دج . یدطد ی را كم رح

 . ردا ره زارا هدنانشن هلغلوا

 ندنغیدل وا یلغوا كنابفس وبا ندا ادتها اهرک و اعوط ط هدنماکنه

 مایاو ها ره هل تھح یورو تقای £ ینو فرش

 رک ترمصح ق قره وا مادا هدرل در وغ ام اسم هدافلخ

 ماش زواهم یاس شد وا ورن دام ز ع هلنا ی ر قورافلا

 باستک | ها هرادا نسح و شلو لالقتسا و رارقتسا هدنکلیلاو

 لذ كرهندا جد كالما و لاوما وانیلک یک ییدلیا ترهش

 كلما ی نایفس وبا + یدشلا بولف باج هلا ایادهو من

 سا دوه نکیا یدرس
 هرکبص لنّذمالل

 تشب رو تساند ر
 1 ینعب

 و روم یتاساو E یماسدنلافتا هیشاه ی تك رع تەح ص

 رلهرا ها ماه ۳ قروه وا هدیک رو
 ۱ شمرک هد ہا ر هنن

 ناب ندا ت ه دلت هب وامم ترصح هلبا یک ترمضح و

 ۰ یدا شع و یسهینلع ةي ر . كتاقر وا لئاه

 : كنابقشاو 4و نالوا نا مد دول | تند ل ترص ح

 ترصحب هلعا وا شلد سالحا 4تدالح یمرک هلیحاطاو ما را

 لها ود ردراو 3 رام ياد ا هناعع تدامش هواعم



 یاب 1 ىنا 1 اد < تان یحوا هعا شا .قالعا هاش ِ
 لا 1 اض ص یارتغم کک بورردصآ e هدماش

 که تار ll ر و u 1 و

ll4طس ماوناو 4 هه یاس ۶ ةزرجوت تناطف هاغلاقوف  

aندنامرح نوعا لوصو هدصقم حو ندهعدخ و رکو . 

Eتعاطا رک 4 ر اسآ ما یک و زر < ريغ  

 ا یون و عرو س کما ماه دالوا منا ینیداوا دایشاو ۱ 1

 هوند روما یه راکتای تایضفو اد تالصخو فصتم 0

 داسف یاظتا كل راودراو دعاسم ریغ هلاعا هلبح و دیک ن وا کک
 هدف رط هواهم ترضح هرلغ ندنفیدل وا لت i جراوخ

 . دال وا كت راما تئاروو یه 4 هماش را ید كنفالخ تخو سا

 .یدا ش دلو 9 .ندنسهبعیبط e كتيقف وم و قید و رشم هيما

 كن هبمالاسا جم و رابتعا تر كنه واعم ترضح 4 1

 لالجاو رفبسک هللا مادتحاو تاراد ب رفت و و بولسا 1
  eرادا تاع رفت والثم یتیدلوا ه هدهندّقم ةمظجم لر ۱ . یدلیا ٥

Eرادار ىضو ۶ هد دج تاماظنو ن نينا و  
2 

ARN 5 A 



e و بدم lT E o 

  ۷ 0دت 9 سا هلتطلس . نابش جد كن هیچ راخ ترک مک

 هر رود دست ۵| رظن 2 راد هم

 ا بارم u سرف و ا حا

 :ورخ هلو تا ریش ه وسآ یر رھ هلبا

 سا رذ٠ .هیربتخ تاب 1 تف

 ۱ تر رافرط ل وا ب ا قفاو و د ن راضر كز لسم
 و ا کک

 قرف نالو

 شتا علی ۵ دا رعت ةا یدایسو 2

 ا ر ا هل دبع ترضح

 ۱ ا رو هظ ی یورخ كوف رات هل 4عاد ا
 ٠ ا فیعضو دهاز هن رزوآ هبلالتخا عیاقو

 کک افعتسا E كرهیغا نییعت فلخ
 .نکل .یدلوا یت و ر a | یوما

۸ 



۰ 

 یو نو هاو و 9

۳۳ ۱ E . لخادم ۱ 

 E ST ET جت سا تی سس ا فا ا سس ا سس

 هدننا کا رص و مد هبمآ ی : یأر ا كد تناتمو تاج راه

 ی دسوتم هدنیف و وا" بوي وا كا

 كبه وما دب داتص م I> ناور نالوا ماش تموکح 0

 بایساتاکللادمع یلغوا لر هیلبا دیحوتو عج یراق رفت یارآ 1
E ESندتسایک و تعاعس تاتا كلمادبع ۰ تا راضعسا 1 یار  

۳ 

 ی تاک الادبع ندور ظ رگید و لاصبتا ام یبهدیدم 7

 نالوا لصاح هلکعا لا صدا هلاک دح یلود یاوف یتمایس

 لحام 2 راهر را كن قلا ر ا ها ربزلان لا دبع لوا

 رک ما 2ا تور هد ر وص ك هنانب و و نایک و

eناو لتق كراتخ و  oحاج جد رب زلان لا دبع  

 9 1 ر هداالقتسا 2 كالادبع هلل وا لوتقمو بوت ده

 لث از رابدا لْط ندا كانف وح ی ا رد كرل وما قرهلوآ

 قاف و ید فالتحا و قاقش ناو ی ا ثدح نیللنیبو

٤ ٣ Eندفر و ر  eتافا دعا دالا ا كنسوت ل  

 ن

 : دا البتسا ك رود 7 - دلو فراخ یو٤ قاغا

 .ه ر وع 3 و دود > حج تلا یاو واو شا
 1 رد وا تاهم زادناهاس جد را 7 ٤

 قاو هدننامز دلو هفماخ نا کت هب ومآ تمول ۳ 1

 ره بو دنا اع تاعفالاب موو لسم یددار کهبوش :

 ال مان یصحالو ديالو ردیا تدوع ًارفظم هدنسهعفد

۱ 



 هناع تلود مرا ۳

 ۱ سا نما ر هما رس تاو وا هبنجنرک
 نادنج كنووما بولوا یرات | یراق ردام كماستا تلاسب

 ی دو هر ناعلس هنرلخ یتحو شمهلروک یرلهناذ تامادقا

 بضغو رهق راجود ییاعص مناعا یک ریصن نن یسومو مساق

 ن رع هد4سلا شمردراو هنبهب یه اط ییلنادا ردق كرەبليا

 لرءر و تا > هژات هلاع یزلسواح كنرتریضح ر زعلادبع

Êیاضخقم 1 نکا و یک هاش یالتعاكند  

 تلود هسموع نوناق قلوا یلاوز ر كلاک ره یزا ےک

 دز زهلادبع ن رع هدوطسو هوکش هلا عابنا د هوما .
 ردغلوا ناباع طاطعاو نوکس حعالع هرکص

 هدف رط ره هدنتم وکح دهع نروس هنس ی ۵ كماتشه

 یجالدناثالم هراد یر 2 هدهد( وا كاش او تا

 نسج یفطع المو و یدطنا میسوت هدایز ند طيح یکسا

 A E رک هل ردتقم هتفر هتفر هما ی هه رادا

 نایقس یا ی هواعم قرهبلوا دنتسم هعورنشم ساشا ر هوما

 E راهم كناهد یک. هبعش ن هرغمو هيا نا دابزو

 هاب هارادغ تدش تل جاعح و شل روق هل رلریبدت نسح ۳

 كر هديا بیرت رودرا جاحح نيقارع "یلاو یغد ندفرط رکید . یدبا
 روذک هلبق رط ناتسدنه یگ اق دو هلی رط ناتسکرت ین هبیتق ریما

 نانلو هدنر_هاکرذک املا راشم نربما بودبا قوس «برزوا نیج
 ن قراط هد ٩۲ یی مدقف هنس چاق رب . ردرلشعا طبض کلام

 . یدبا رلشعا حف یسلدنا ریصا نب یسوم هلا دایز



Ye N ا تک 

 هلا ا حوف کار لوا دوو شتا تا تك

 EN ک ا یک و ش ةمادا بول وا هرتعم ةي 3 شلو قور

 تهاذ دز زعلا د, ی رع یو تساییس لوصا نالوا یذڪم ا

 طونم هذاك اسم ا یک ت تلادعو دهز هارهش یراقدلوا ۳ 3

Eچا و ه هاست تاظوظح و هم هرادا فعض یالخا نکی  

 یر ەقاش li هدن ۰ ی التم هاو قوعف

 ۱ ۱ . ید راش#عا "بت

 هه وما یادبفر نالوا یوجصرف هدراظتا نک لاو 2
 .هلالتخا تاکرح هدهدیمب تالاا هلشاوا لامآ كرك تعاب
 “جاوب ندروتفو نهو نالوا یراط هود زکص و اتر وص
 مایا لوا بولوا انا یہ نتف هاکتالوح هلب ماش [۱] صاع ٠

 كولم نالوا تنطاس اوست رش ال هلبا میرم بقاعت هدشروش 7 3

2 

 ۳ ردراشفتا سیم وکجت را ۱ رها هلاکت تباقر عفد 7 3

 تراب ندامت ا قصر سابع 9 یر کیدو ىلع دالوا یو ی ِ 3

 هلیتهج فرشو بسح هکیدا راو نادناخ کیا ءرزوا قوا
 قحا ی E الخ یاوعد نعل هتاقر شر هراب و

 ۰ یدبآ رازروک

 كيال لقا ها وللا ةلالوسر دافحا ىلع دالوا

 قْحا رها نادم: كتفالخ ممد راق ق ول واو یادت نک 3

 ا راشغعا مایق ق نوچ قوقح دادرتسا هرک جاق رب ب ول و

 ۱ رد بن تو



 هبناقم تاود رال ۲5
 بس

 تا یطلامو نالوا یضتقم 2 تی وجو ید

 CSE غبت كلو وماو اض بارهز ماکت لندن راکدم

 ییهماع تم وصخ هدنقح یرلنعثد ی راکازستبقفوم قرهل وا اضر

 . رلد دا شا قالت ا دز

 ل زم دنفا و ةالرصا 4,لع رع تب رت صح چ دس اتدالوا

 وو 7 نیلسم | نيب هل رااضف و عیدنک وهلیسح قا وای راهدازع

 .تصااحو دو اعاد هلا یلع دالوا رانو .رنیدبا زرح ییونع

 ی رد الصا ین رات واعمو تمدخ و ی رادنو حدا بولو هرزوا

  ندنرلاوآمو نکسم هدنرادتقا لاوا كنه وما تلودو راذمها

 .یدا رلشم روک بسانم ینماشب هح زسا

 زاغ را ها هوما تنطلس "هلعثم هللا رابدا داب هک اف و

 هماع توادعو ضغب ندا f&@ ا راتکالفو توقع فک لاو

 .تالابا سابع ی .یدنا زارة رمش یرانالوا .اوزنا سد دونغ

 تا و مانع ن اا قا ربا 4 4تیقمش

 هی تاب لاو هد عنو دب زت ند و وما قلخ هلناض» رع و

 ات تی یوم کو تحض ٠ لذا ماقگا هبرق

 .. لیهست ییراهناراکلالتخا تاسر ییحو ییخو قیعو ضییعو
 لصاح هدان ءوف هلا تامادقاو یعاسم ردق هنس نوا هلکغا

 زوهت تحاصو نالعا و ثب یرلاوعد تفالخ .هدقدل وا

 وا نالوا ناباش هتنانتماو نار کش دیالایلا كنويسابعو هنناونع

 1 ۰ (۲۲۹) یدلیا نایصع راهظا هدناسارخ ادتا لس



 TY 6 : و لس 1

 كا lL راز ناو ورم نال و 4 یا را

 وز هلکیشلب هسن . راضتحا تف و كنتل ود ا یمیدل وا یا کد

 *یدلیهدنآ هدافتسسا ندد :لھاو ترغ هن و ندنتعاج ر و مزح

 ررکح وز ن تالابا نوت یاس رخ 0 وا ,a6 وچ

 دودحت هدا هدنآ لاصیتسا یراتآ هوما یکیدلک تسا ۳ و لاخدا

 ی دالب ق او هرز خا هیسابع یار" راسو شعئالقاب هارع

 ییوص باز هللا ناو تیام و هریک هری ىدا
 ۱۱) روعنمو تلف ید و ۳ یرکدلیا بیت رت  هدنراذ

 كرت ناور هنرزوا تعزه و و (۱۳ هر ۳ یداج 3

 .قرهلوا روح هل یرح نا یناج ص ۳ هلتموکح ِ

 قج چاق هراجب نالوا دلو كللادعو هواعم تاود ترو 1
 طبق رب ا ا وتا تولو د |

 ۰ .(۱۳۲) یدلدتا لتق ته یناریکیقع :هدندیعم 1

 . یدلوا ضرقنم ماش هبوما تلود هلا زا ناو "1
 کد تارا رل ا نا وا كن هومآ كولم e ت ِ

 0 تناطف هد تتاصوصخ كلم ءرادا بول وا ندرادقاو

 بان نسح نال وا ماکح تافص م زلاو رنشا راهظا هردان

 رەنا رارشا ۳ رارا باج لدنر ادلب ا یینف کک 1

 ا وه و ۰ ی راتنطاس و و ما ایم الحا
 .قاخ هدهسا را اشعا ےک یداهحو ان سما هل هوس تادوق

BBحا ییاصتغا بیع ہد  Eهللا فبوصو رهق  



NRهناثع تلود خم رات  

agاد حا هار ط و یک دال وا نوجا تاق زسا ف  

 نالوا یرلتل ود ماود گرعاد .یدنا رلخا وا روبع هروحو ےس

 روع# و رود لندن ریمپ ب 1 لاک ی لودنک تیروبح و

 ند تا نالوا ا :AS نوتا تم و > لاصمو

 راظفا ی رهبسایس تاکرح یرا-قا زسن الابم هدفارحا ندنیبم

 هللدتش لاک [ ۱] یورخ بابرا نکید زوک هن راتتطاسو

 یقاط رو ینیدلوا لماک یرلطئاسو ابو لثات هب یم و هو

 .هدنا هارا قوقح هلضف ندرلبیقر یراکدتا مانا هلا بصغ

 هوم تنکمو توق كنهوما تلود یرلثبشت یک یراکدم

 لاوحا هک دنا قرت تلود عافترا نکا + یدشعا فداصت

 فوثو یراکدلبا بسک هر وا قاش و نح كوالا توش د

 یارو, افص هد ی قا ودا و e 4۵۱۸۱ یزاذک راکو

 1 هلبا قلسا 2ا ردو هوما كولم نازخاتم هلکع | لاقتا ه دن2 ص

 ا را ثعاد كني راتم و <= ماظتا رذق ها ۳ لاحر در رعت

 .یشان ندرلیس و و رلیدل وا ردا لالحا راج ود فهزاربش نالوا

 ن بلش و ققثلا راتخو رب ران هاد عو نیسح ترضح ۱]

 ترضحو باهم نا دیزیو عکوو سم ن هبیتقو ثعشالاناو دیز

 همت هم جورخ هدلاح یراق دلوا ی وما يحو دنز ندندالوا نبسح

 7 اب دی لو پشم د رلن الوا لوتقمو رودغم



 ت 0
r 

 تمواقم ر فیفخ تیک وش راق هسابع لآ نال ا او لک لس
 ِ ۱ . رادلپهتسوک

 نرف كتر س .( .(rr یرود تاغا 2

 یسام زا ا وصسم هلا یناح ور رثوم و كتما کردن و
 ۱ ا روف زاتع 4ا كالس E ضرانو كەداعلاقوف

 هبمالسا كلام هلیاماقها كس ,وماو" نیدشاز یافلخ ردعتوم
 ر و هب هب رییس كلام و ساقفاق لابجو یساکلا قاارف الا 2

 : او هنادوسو شح ناباس و لاکر رج -ًاونجوانیص دالب ۳

 تابه تابع تفالخ ولو نجف ردق 4 یمالطا رم

 هب روس وسلدنآ و ترغەو رصمو نیقارعو نتو زاح هدنروهت ۱

 ناسارخو ناتسربطو ناجرجو لیدو ناعاب رذآو هینیم را
 یواح ینه مظع تالاب دنسو دنهو سرافو رثاءاروامو

 ردتکساو اراد نال وا ۳ راتیعج كر لوي كا كەتا ةنمزا وَ

 ۱ ۰ یدبا زواصم ةماسج یراتلود سصیقو

 هدا نرف هلغلوا شم یرود الیتسا ن زوچا برع 0 وف و 1

 كنایا ر و ایاعر هلبنارغ .بابسسا لاصعما كنهح نم تام

 عیانص هدافتسالاب ندنض وف ا 1 میم هر رتهافر 3 لوصح

 كن هیسابع تنطلس 1 ,یدنل وا تە یر a كفراعم 3

 .یراش وشت ا كا اخ نالوا نیڈنتخ هدنتمشح و ر 9

 یبارا و هوس بواالراپ هریذدرب تبثدمو تفرعم ل قردلوا

 رک ندک رو یاھج نوت س ۳ 7 لا



® 
 نیس ا نررامج

 هباعع تل ود 2. راب ۳۰

 یزوک و هل رلهرارمش كوص ځد تقو يئنيدا وا افطنا و ناوکس

 | ثالبا كنهب یغع فرح و فراعم نالوا نعادص تخلوما نوک

 ۱ . ردشم ردناب وا ی رلهلعش

 یراتتطاس تدمو ترابع ندناذ ید زوتوا هبسابع یافلخ

 یک وش و توف كن رلتل ود هدهسلا دن هنس تزد رک از ویا

 ۱ ر رم . ردشعا ماود ردق هنس 9 هدنامز كن زکس ید زکلاب

 مدقلانم ندماش نالوا هر هم دح كنه وما رش توال

 بونلوا لقن هقایع نالوا یهاکنالوح كنغلرادفرط تس لها

 هل.مادقا طرف كروصناا رفعح وا هداعل و هدر 4ہو هاه ادتا

 ر ره هد( ۱2۳ ) دادب نانلوا ان هرزوا نیشالدو نمم زرط

EN ۰ 

.“ 

 داد زا و منح و تا راد عاش را كن هبسابع یاقلح

 كلاعو یاشو لاک یاصقا كنهسابع تفالخ ییامز . ۳

 رانا یل ر فو فیس بواوا ییارع یامتنم رصع كیرع
 ۱ تشم هلت روم ترفو دادعب نالوا تکاب ردشهیتک | هادم

 ۱ شاعت كن هفلخ قره وا لانح ضار یاع هل وم هلا تارمو

 . فلاو عمالو نزم هلا هلا عاش فح ولرد ید یسناذ
 هدنروص ر ارس هنسهازادر هفارخ تالا ج میاد تاب هلال

 ری ماعضنا :رایکم ر نالوا یرلر زو . ردعطاسو نکنر :



قم هانلاقوف ود تادراو ای رشم نو
 او ز> و 

llطحت تار و هدو رط 23 راردبا عطق  ali4,تیر  

 لا رود تفت نک هدقر E هدنآ وا ۹ نودرک الا

 کویت و لویق رش اولا ل ا رول وا نوه 1 1
 8 تا را ٠ ردیمان هد رطاخ تاتا <

1 

 دا رام وغزآ دبش را وا هدانز ۳ نوتفو مولع طقف

 هجرو فر 1 و ریتم 4 ٤_ دق u 1۳ نیتالو مور

 اب وروا لو هد رەد واو شعا قر هافلاقوف مالا فراعم 1

 ۱ ه هی تا ییامادقاو تاق وا ۰ ۰ وا یداهو 9 هنلاع ر 0

 ا ا ا هبال ترایز مدره و ر 9 فورصم

 فوسلیف مای نوت ییدلبا توعد دا بواوا ر خفه و

 ما ود هدهاریش ۹ یرلفدجاو هنر .رزوا راساسا ینیدروق كر

 ل مده لع تایقر ید راولا وروا هلغا وا ی یتفرعم ن

 و ر ی كهجاوخو ثارهر

7 

e 1 7وا كن رف و و دوش و لاوما نالوا رودم هنفلخو  Ag. 

 هلت رفظم هدرم رغم و قشم بول وا ین ريغ ردق 3

e1 نه هنفص) کت ا طرح رثرانات ناشوق هتفالخ  

aرا  
 Fo ° ردوا نوع هعشعسس ) (A AA هدننفالخ ده ی

 كل رهیلیا | عیسو ۳ اع راد هدر لج تاق كرها

 نالععا امور رسصیق یال ول لدن دار یتنع نع در

لوقتم اراوت ییدلیا برح
 نور نوت نفو ع < رد

 .هداطس و

 ها كورش رلنامزلوا یتیلدم | 1k کش وکو کیر بودا



2 

 aa ی : ا .E یردق e هدیبف

 یضا رقنا وما و ا
 1 م هل هیساع تارا لزا 1



3 
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  E e aaa TSA RN ORAی ۳
O 3 نشت 

  aR Fen, O 4را

۱ 7 

  EEرا  ۳ E + BE 3 7۳ O TOT APO ITI BD AO PEE CATIA ۳ a o re a EEی

 ۳ 2 ی
 سس 2

 كساب لا نار دراو هنس هج رد روق شات یعاشتا یاد وس

 ۰ ۱ ۰ ۰ تو ۰. ۰ ۰ ۰ و و

 هب وما ن ےہ هدا ناسرک صلع ندنسهارب ر وح تاب ہقعت

 ت نا هاب را اشرفا هنس یل ا بواوا ندنراسرپ

 اما تر نوک دانا راذک و تشکو افتخا هل رورض

 هتطل-جات ار وهتهک ان لابقا هحوت هدارواو شعار وبع ها .
 هل رلهر ۶ یا كراکزور درسو مک و رد وا لثا 3

 هدماش هلاوا لس درعاوج ر شعا تناتمو مزح بک

 زارفارسو العا هدهبطرق ییوما دع یاول نالوا نوکنرس ۱

 نویسایع ۰ ا ۳۸ ردو هن رات AE یدافحاو دال وا ل رەد

 ردراشاو وام د هدننادنا ناو هدادغب

 هداعااقوف هد دا رار LL تفاصح ۹ فص کک

 نسح كرهدا زارا یخد ی رسکتادعهو یرورفراعم راآ

 العا یاوصف برم تفرعمو نارع هدنسهاس ی راه را

 صف و لع حک افلخح ۱] روصق ۰ ردشملوا ا هتک و ۱

 ایضیفوفرشم هل لکم سرادمهلب راهبصق لو لکدراربش ك ویو
 كنهدناسالک ندا ملعتو سښنردن هدنراتونفلاراد نادا قراهلوا

 یتفرعم رازاب جد هدینابلسرخ یاب وروا یر هایضابف تاب ون

 وروا ین وکو هلب | ناعس نده السا كالا 1 شمردنلجاور ۱
 كناب

 عف وم ناف ےعو تسدم لالز [رحأ و همان 1

۳ 

8 9 

  Teیک ۷

۹ 7 3 5 



 هناقع تاود رات ۳

 تفرحو تعنص .ردشللا لایرج ندهعطق و هلیبسح یسیفارفج

 لندنعدا وا هرزکح حالم بقعم لید كف رعم دهاش اتاذ

 راجشا وتانان تئارح و سیو راجحاو نداعم لاعاو جارخا

 تالماعم رثکتو راعمو قرط ین و رطانقو لوادج قرخ و

 تهافرو ناماس طئاسو یک هرم تادراوم ریفوتو هب رام

 دودعه ندرشب زنه سیافنو شفلوا لامگتساو لاصعسا ینبناک
 هبطرف ریک مماح نالوا دوش لوح هدنربح الاح یساباشو

 تاسیسأتو هسیلاع ةا هصن ىك ءاضيلاو ءارهزلا و ءارجلاو
 هدقفل وا لالدتسا و فاشکتما هلبقح تماورصع تایقرت نده سقت

 رش هلا هاحو لاس دادتما هدسلدنا هیوما "هلسلس . ردشفل و

 .دبع نالوا راثا زارطناونع هلببقا نمنمولاریما ادتاو راعغت

 تنطلس ردف هنامز (۳۵۰ )۳۰۰  هللا لا رصانلا نح رلا

 ه4 جرد لوا مالسا تم وو ب ودا یلاعت هوما

 كح هل دا قاتعا نوسحما یتیصو ذیفت كتيم ر هکیدیشمراو
 هدقرشمو گران هدیرفم لصالاو . یدمهلو رسا لسم ر
 ریغو اسم هلب رله راعو هبلدعو هيلع "هل رج *یعاسم كرلبسابع

 تموطحو تهافرو ناما رادهلاو ابا رو ایاعر هلسطاب لم

 تداعس یامش ر تجر زادناه اس هن رزواتبناسلا قرفم هبمالسا

 , نونف راولا رشن هیما ی هلا مشاه ی هدرصع و . ردشاوا

 یخ ره قوس هام ر رتنوزفا ندن رلهعدق تباقر هدنارعو

 1 ۰ رد راس و:

 بس سس



 ی
 o ۱ لحدم

 ۱ ها ءهلاقم ۱

 یطاطح ا كم رع تنطاس یاس | كنەيمالسات و ود

 ةعفر 4به و كتفرعمو كلم -. ىطارقلا كسلا

 راک زور تامدص ۰یدلی هل وا ماد هدقمشهن و هدب سعه یا را 1 3

 هچرک .یدروک و یوی كن زا فتا نام حد تا ره 3

 هتوطس یا هدایز هنس یللا زو زو ندنایسابع سلدنا ةيوما

 هدنشرفا کلاغ دحرس اوم ییا ا ها و
 قابا نالوا تباصو تنابص یاد هدید هتبنارصت مع نوتو َ
 لالقتسا ةمادا بول و الت وا ی هوصخ و دسح مشج ك ا

 فق وتم هه وف تادیقتو تارصب هدایز ندر ره یتمالس و ۳ 3

 قوع ولت و تدحو بکر تو ِ
 ییقفومو مس رادم كنيشدب ناعاف . یدلیا یز ره« ندمک :

 تواجر هرمدک دنا ام لاتقو ها نالوا
 یالواو بولقموآ لدم ها يا ۱
 تیامر هلودو ند ناناوقو تعاطا هالا یلوا صا هدروما

 : كن هب زکس تموکح تولوا توام هب وع مع لئاعم 1۳ :

 لاو ندا دادبتسا و دارفنا یاوءد هماقا هدافتس الاب ندا 3

Eهتعاطا هار  E0 رکتع لدراپ هر  



 هيا تلود رات ۳۹

 موزا هغقار هنفاصنا "یدایا كياحا ناربجا نالوا ترابع
 ۰ ندنعفد نیلزوک تصرف هدمافتا نیک یسانف اهدو شاروک

 1 كتكلم كرلدا هراعتساو بلج رکشلو هناعتسا هعفد دنچ

 زح لاح و هلغلوا ا وک یراقاز زساوو یرالو یلخاد
 س لولعحضاو ساردنا راجود هوما e هدلا عسا

 . یدلوا لالقتسا یا رس هریغص تاود ر هدنلابا رهو

 - هکنوچ.یدروس غاب هنکمآ كنشد [۱] تتفتو ماسقنا و
 ایروتسا هلا دعابتو رارف قد4یمالسا هه ر هدالبتسا نح

 اا ا نالوا شا دشحو نصح مدنلابج
 كن هنایتسرخ وف ندا جارخا یرلبیع ندایناپسا ردنا

 ` نیا رونرو هدننروص یتیعج ا رب ادتا ۰ رلردیدلاو

 e بودا رصانع ریثکت هدنفعض ماکنه كن او 5

 ٠ هرزوا .قلوا یناجوا داز a بصعآ ر وشراق همالسا

 تاداعم كکولم فلاوط . یدا ما لیکن ییغالارف هلاتشف

 س تازواعو تاب شف ومم یسهناللذو هناننکسم
 0 فیت ندا ددم a مالظاو رس یمالسا دشروخ رو

 او i هدن رظن تلود ناشیدنا تبقاعو ناس رود لاو

 1 . ظاقا ِ ندکرو یتیج یا ر هرص ۳ هلک-« روک

 ما شخالصاب هلا شلقوزو قالتخا یرلادن هاناو
 1 ی و داحا نيتم لبح اما RE را هرافالوق نالوا

E E e تتف ]۱[ 



۳۷ 

  تاموکح و دالبنعشد هلبراللا ییدنردق هنتنادرامعساو راصتتسا

 كانلا رود و ۰ دال شا هغمريتاب هحصذم ور ارت یهیمالسا

 اهدو كنيفشات ی فسو نیطبارلا ستر ناک هدادما نداق رفا
 كن راتلود رجا یو ندعوم ندا روهظ یو

 هنس زویشب هل راهتق وم تامادقا نالوا یو رصم عج ریمدن ّص

 هرابد كر ندلاع“ هلبا ودع "یدعت یتح یر دید ردق

 هطان رع هكا هدنا ماراو فووت هدب وج نر جاهم مرا روت 1

 هد4> رد رز دو ی رلدیما هل یو تردق كنتمرو <

 ى دوقفم ی یرادیاب فاصوا هدیه هد هسي دلی ریفونو دیزل 9

 هيلع ءانن و تن همان كوا ۳۱1 دوفر ادد ت و ترغ و

 تادعاتم و طورشقاط رب ۲ ریغصلاهللادبعونایرادمکح ك وص كالا

 میلست هاللبایازبا و e لارق کلم ب رحال 4 هش رزوآ

 ( یدلیا

 اناا هلیتفص رج دم دانا زاها درس نو

 د 2 كريغصلا هللا دع وا ك ر ەریك هنر ےل تہب ات و كن رالارق

 توان هدنا هدافتسا تدم ا كي ندنطناش .هدهاعم ۳ یيدلیا

 هلک هلازا و احا ی رلهیلم تیرح یایتس رخ بصعت نابیلغ

 قو ی CE لامبو: مرصتت هرزوا یبهذم ك ہا وتقا : :

 2 كرل یع هد هنس ح وا ۰ رلید دنا رو كرت قرهفار

 هردعقمتسم ندنآ یسهلگدقص . ردهنسانعم وه وا نیغلاط وق ۱

۹ 



 ۷ هام تا ود خراب ۳۸

 کت فا زو زکس یرابحاص ینا یاناپسا یرطکدلبا
 N e رات 1 ناک هدوجو ِ زو سا بولیهدا دادزسا

 ِ 1 .یفیدلوا ن 3 یصع و LSa و ید یهیلعو هعانص

 ا ر ربغ یایاعر . راید_شیلاچ هانفاورسک هست

 ا نرجدم یاژابتما و یتسبرس یرافدلوا لثان هدافلخ تموکح
 i ندهسیاقم ها تافاستعاو ملاظم یراکدروک ندرالارق كنهيمالسا

 8 0 ! اصن ربا لرااب ارتعاف دلم تدم خراب

 و a هراسابع ê . یطاطع ل ریایع تلور

 a تیافک راهضا هد ر وص رود اهد ندهیما ی هده رادا نسح

  ندهوما تلودییلس كنهبسابع تلود اعقاو .رایدمهدا تیلهاو
 یو هنا لکذت هدهنازب رن 3 تروص ر یلتدش اهد

 2 نامم4- 1 وا دانسا هب 4 : واعم ترضصح كالا وا هللا دبع

 و ارهاظ هلبا نا رارتسا 1 رظن وان لونعم هلبقل ۱ ۱

 a یتنطاس ِ ونعم بابسا اط ر هدهسیدنروک ېپ او

 2 ۰ ىدا رورش بوب ندنما ېک دروف -
 ِ ۵ ۵ ذرت بودا تافغ هدلاجر مادختسا رایسابع ۲ 1
 ٠ ااو ارزو ندا تم ها راک ادق هدنص وصخح یرلتدح و

 ۱ سا وا رایدندا دی 1 ینسهتیسانفاو لتق هلرلهنام ینعبالام

 "روصتلا رفعج ونا اللا ةلسوا یرزو كحافسلا

 ۲ ۰ ۳ سرم
 4 ردنا 3 نا یاونع ر زار و ادتبا هد هیمالسا 9 ۳ ۱
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 ۳۹ لخدم
 ۳ س ۱ ا 4 2 1

 نوراهو هدواد ن ب وقعا كن دهلا دمخ و هراع شافو ب۵ وا ا

 هب واق 0 فاسعا و روج یراکدروک اور هرایکم ر كدیش را ۹

 ار اب لرقلع نا م هنس زو تردو یداب

 . یدل وا یم و ید

 نواعت تس دم هلبا لع دال وا ها رفلا بس نایسایع 1۳

 هدی راد د وعد وش راق هب هب وما ی ین :قمیرالوا قافو و

 یراکدلبا هع و هود دز و ۳ | س ر لب ماا س اقا ۱

 ناد زج هب ی رادتتم و شزاو مام زارا نکا 2 1

 رایدغیک یرلبا كب ند و وما هدص وصح و و رلیدعا تاعام

 ا قره وا تسد . حاللس و هدفرط ره كنه ولع 8 ءا طو <

 تض د دشت هعفدل وا ردغو رهف رهظمو تفالسخ و

 4 4بسابء تل ود عفانم اود كلاح و و is ی راکدلیا 1

aهل روسص نسحا 4فلح نو قرهالک | ینهدا وا رام  

 مظاکلا یس وم ن اضر لع ماماو یدل وا رطضم هب هسفانم تا 2

 نیس ن نداعلانز ىلع ی رفایلادع ن قداصلا رنج نن

 هلت رهص ی (نیعجا مہلع یلاعت هللا نا وضر) یضترلاوع ن

1 

 a E را هر دم

 نوا راهظا ییلیمیعک كنتكر ح 22 بودا نارو دهعىلو ا

 نالوا تب 0 تمالع هنر راهاس نالوا نایسابع ا

 يلع ماما هد۹ دلا قح ةحا هنر وصوا و ا

 نالوا غلاب هک حج وا زووا یلاحرا لوا 0 تناشر 0

Eی یخ .ردهتسانعم عام او ناوعا هعمش 8  

 ۰ ۳ 3 ۱ ۰ ردشلوا



 هناقع تلود ران ۰

 لاق> الایوف یروهط یماو و جا تورج یاب 9

 ا اجو ترف تطاس عاز نالوا

 ا نرف هلیماقها ندرت ها كمالسا نیبم عرش الا

 لانیبنوک دامجا فالتخا هلفل وا ماکحاو طض یعورفو لوصا
e 

 دنافع كيرف تلالض یاسر یک كلاب « عنقم ۰ دنوار

 8 تنا 7 لااخا یی وع ۳تا یرلهعفس تایرمشز و هنصم

 یفیدلوا بیس هتالال_حخا هد4- = رد ردا لادم سا یفالح

 قارب 1 تعالت هلبا 4 هذم و ید ۹.ےسابع یاقلخ هد مص

 ما یت ريغ ۳ بترہطو ربقک ید یااعو ي

 نیهسلو برض عا ماما روصتلا رفعح وا : رایدتا رابتخا

  ناشیقلاق هلاک یاهقف هلیسهلزتعم ءدیقع ردقولخم نارقو

 1 تب ۰ دیدم س ی یلبنح دج۔ا ماما للاب لغوا تو

 ۰ یدادا نوو راقعسا | دن دس برص و

 ,a ناد رک ور ا سا و )ع هلبا هال ربع تالماعم هلو

 ا اک ا رک بولوا غراف لدم دح هلت د وبع ا

 دیه "یدانا روما دفعو لح مداح و تابالو ل رک و هدل ود

 : فلکم و هسن رلعوبتم كن ال و و ان ع نالبغار 5 و

 < وانیس توروشود LET نالطد هاح یالهح ناز

 ا

 اب

 : ا یاوه هدنک هدک دایقناو تعواطم فئاطظو یرافدو

 : 3 ماد نالوا e) ورا هد دیعب تالاب ادا هلغا وا  تاقنم هدادبتسا و

 جلو ره هد 4 رو ةیولا شاو شو لالقتسا یاد وس

 ی -
 ا

 3 ی



 ۱ . لخدم

 یدک ها وا فا وط لاک هیسابع س وكلام تیام رها

 7 دل اف رم مهم لاو دادب ز زکلا اخ تموکحو

 مدسعم ندزا وا مه هدننل 8 ولم Ss تالاا 2

  Eرکسع تا یشا نده ورشم تاسا هب سأیع یافلخ 4

 نداطس و یاس یقالخاو هللاب مصتعم لندن رکدمهدنا تینما 1 ا

 یر۹ صاخ تامدخ هرجا یرارگسع كر ك ولب كوب

 رارکسع وبشا هدنفرظ هلیلق تدم نکل رلیدلیا هلاوح هرلنآ

 وتعهاکی و هاکو تئرجو مایق هفلنیغزا وارد بوقیح ندشاب

 . یراکدلیا ةفالناراد مارآ بلس هل رایدعت و الو یرانایصعو

 كرەدا مکحو درفت هلسیمان |مالاریما یناطباض وا اا ول

 یر هنواقشو ن ايغط عا واو یلوئسم هلوذ تامدخ نوت "

 نشود E رلا مالارما هد تیا ندقر ط 2 ۰ و :

E :ندشافرو  aواعو هن رلت .رومآم كرلنوب ندفر ۳  

 كي تاس ور ا ایا كح 9 ع رظذ دم م

 تولوا ظفاس ندنوف اک هسانع تفالخ ںی اهاخا ا
 یرلکح نالوا روصقم هداد هل ا ك وام فا وط

 تلود روما نایلوتسم نکل . یدلوا زلوا ذفا د هداروا

 یاوعد وشراق هرلیسابع نالوا تبارق لها هلغلوا بناحاو دعانا

 رادوریک كرنا هیسابع تفالخ ب ویمهدا یدصت 4تفالخ

 هظطذاص ردق 4 4تا ۲ هر یراتالخادم و تازواحم ۳



 هناعع تا ود خراب 3و

 ۱ انا ةهاد داده را لاله هدنلا وكاله هدروک ذم
 ۲ 1۱ لاعرا هرصم هیسابع تفالخ و دابآ بارخ هلا ران
 .tT ردشاوا داشراو نیعت رهطلاتوق ههسک ارچ كولم

 سا كن رلتلود هرسا.ءو هوما س .ك ولم r اوط

 . تکوش صرع 2 وا لاوز كانفوسخ برع تطاس مه

 ترا تسانر شیرف . یدلیا لاقتا هکارتا ناراوسهش لابقاو

 2 قج هیماغیص ههر زج نورد یل رع مود دک یس هوندو هیدب د

 . . كقيتع ر ىف ا ر یعاتک و یاو سوت هدهح رد

 4 هندهدهع قرداب اسا تلاهج ةدیشوب ر هوب ندوب هنعهتروا

 ۱ ر الا مایا نم ندمو هداج ةو ندا بتر
 هن رز وا یضاقعا لهظع یان ییبدروف . . یریرلکج یه کد

 . .یاصع كولم فثا 7 نالوا لالقتسا نکفا حرط تع ته

 ٠ E a لالجاو تک وش " یوز 3 راض هد هسا رلددلبا تک و یخ

 ِ وج و 5 و هعالسا مکح كف كس .رلضعب و روهشم هلا

 EE : ۰ ردشلوا روظنم ید

 1 e E هب هیضابع تلود كنیلاهاو یتلقازوا

 FT اعا هادا وا كا هددايقنا ةطبار كف ىنالاا اقرفا

 ٠ ىلع ن نسل نا 1 سی ردآ ند4 ولع ةا ارا

 2  .یهیسیردا تل ودهدساف ملقا یتهنس ۱۸۹ ههحو هللامرک

 ٠ .تالالتخا كهرب رو م اوقا هلیتماهش و تساج و شا لک

 ٠ بلغ | ییلاو هم رفا نوا باب رفظ هننکسا و عفد ی سه دن دم
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 7 ِ ابد فا

 !DANY HEV Ee شی اس

4 ۱۹ ۱ 

3 ۱ 

 دن ما نی زر ی

۳ 

 .نوجماتعاطتسا دیزت هعهارا یبغوا هدنتافو تھا اس نا 1

 تاما نامر وای هد A لندنفر ۳ دیشرانوراه ی هأبع ةفيلخ

 شەالراب هل ر وص و یم هوکح ور كرليبلغا هدناورف دربل رو

 ا صسصم هدنص هنأس و تسارف ن کیا کک دبع رو

 هند رادا و جد یه روس نول وطن دجا ندا دوعص 1

 .ینولوط یلاصحاو لآ هلیسعا لالقتسا بسک هذ ۲3۶۵ قره آ
 هدروشک یا و هلیمان یدیشخا اللر ندنعاننا و هلیسا

 ردق هنروهظ كنق تلود تایعج وبشا و شل وا نارهح
 . ردشلوب اه

 قووم هدنانشت ا E ودق فا وأ ىلع دالوا

 و زکلاب ندنتناع نوح یددتقآ ی یک لبس هدروغا بویمهل وا

 0 < روس ۰ 4 و وشل هیچ ردا هرح مث نه نمز ی

 ن ماما کا وکب 3 كب یر )عرش روا مارتحا 2 را

 لر کزاا يع ی کک ی یدهلآ هللادیبع شع 2 یطح +

 دانش رفا(بلع لاا رر ےک یو ی قلا
 3 .ییلاھا هار كن رامدآ و راهظاو 4هاا یتفالخ یاوعد

 لالقتسا نالعا هدنسهعطق سئوت بودنا راداوه و نعم هندنک "

 2 و هن رهش هب دهم ییدلبا 3 هدارد لحاسو (۲۹-)

 .قفتم ناخ ر ۇل ا نيب ییسن تک كن دهم. ردقن ره :.یدلبا لالحا



 هباعع 2 راب 1:

 u هست 4اف یال ی رایدنک فالخا هدهساکد هبلع

 ۳ تیابنو مع ین رک هنسهطا الك“ و ههنر ر دالب هلا

 .  لدرایدیشخا ید یی هرصم هطح هللا ی دلا زعم ندن رسا

 رو اشنا ییالاو ياسو نرهزا عماج و ییهرهاقلا هلا َ
 نییعت و تیسات ید دح ره هرزوا قوا ییموطح رقم بودا

 . هدقرش .یدلیآ نییزت هلداونع نینمولاریما ینسهبطخو (۳۱)
 تل ود یرالاح فعض كملدتا هوما هد عو كتهسارع تفالخ

 ۱ رده هتاجاهم تیاض لها َ ویمطاف و نادیم ه4 اف

 ۱ 1 لوطءدننایم هیمالسا كولم ربزدا وا ا رد هنس ۳۷ ۳ رَ

EL2 ویشا (4۸۷ — ۳ هل سصثتسم نالوا فراعتم  
 . زدند هلالس

 ۱ نفع ونا ید هیقرش تاعطق 1 | 9 و ااا اقيرفا

 رهاظ ندناب رب هداروب هداروتش بواوا :هاک نالوح او

 0 رع و اضعبو نالوا استاو ساردنا نیهر ندناب رو ادو

 یاموکح لاس نایمهلوا كلام هیسایس رع هلب ردق یزشپ

 + نوداقتا ثداح د کم E رابخاو تیقعت اهماع

 ۳ یدوم یمالک لیوطت كعا تل ر ویسا ا وقو هصس هلا را صا

 ٤ ۱ : ردشغوا اتکا هل رک ذ كن رارومشم زکلاب ندا وا

 0 یو اف ی و رهاط ی اقا تا روک دم تامروکحت

 : زراوخو قوم لاو ِ هو 3 دو :نامارس

 ت 1

۳ 



a a E OOO O NI TT EE E COE OTT INTE 

 1 °9 ل

 نامرک و دنسو ناسارخو ناهقصاو سرا و نات” . رافص

 هدرهلا ءار وام نامه 4ل اس ۳۰۵ ۳9 هدب دالاب

 ا لآ و شالوا نارمکح ردق هنسهنس ۳۹۵ ند ۲۱

 هم را و نوا عو ناتسزوخو ناتس ربط هاا روهظ نداد هد :

 و هلودلازعم هددادغب تولوا یل وتم ردق هدادعب تاو

 ترازو یاشا زو هب 4یسابع یافلخ ها رثمات ام 4 ودلا

 ۳ عورف كرەدىا تداص و یارحا اعونو مک "ییعمو

 ىع ردق هنناعل كن 4 ةو“ تاود باتفآ هدهرونم كلام

 . ردشعا ماود یعوط هنریخا فصن كسماح نرف

 اف تلود ںالوا قلاف مه رلذ و هک وه و ناس

 یسیقیقح سوم كلود و . (66 = ۳۸۹) ردهوننع

 ندهیمالسا كولم نیکتکبس ن یوننغ دوج ناطلس نالوا

 نسح و داهح ترمد و دادو لد ءو شعا بقلت اطلس ادا

 هدنه راد ۰ رد ڈار 8 نیطالسلا نیب ا داقتعاو وا 0 3

1 8 

۲ : 5 
 e BER ی نه ی ی 2 ۳ 1 RI 9 5 ا ا 0 1

 رفظم و ر وصتم هد ت4عفد رد تولوا ان ا تاعفدلاب

 هنمانتغا تسد ېک یشیدلوا رونم هلا مالسا رو رار یکیدتیکو
 فرص ا راعاو داریم و تاربخ یاسحی لاوما نچ

 روغو لبح دالبو ناتسسو ربا ءاروامو لناسارخ . ردشلیا
 ییالک و رطاخ او یراحو ذفا ی ةو مکح هدناتسدنهو

 . ریش ا یاهج ین حنطاصو توطس یادصو تیضبوا وا یم

 ی رلالعا دح كنه ويس ناطالاس : ہیاک 449 وولس ییااوص



 اع تلود رات ۹

 ۱ قوس لس بولوا قوس یعهداز رزو كناخ وغب رانا كم.

 ِ هدا ۳ فوخو م هودنک نیغلوا كانو ندناما ف نا

 یول هن راش رات ۳۵۰ ًابعصتسم یرناشع نالوا كیرش
 3 هات تل وجت ارام هلا لعبم ند لوبفو ترحم همالسا رابد

 E ع مدح ا تاود كرەيليا تماقا مایخ حرط.

 3 بولق یت جب یصا نطو هدشافو كقوحس . : یدشلوا

 ۰ ۰ تدوع هار ور ینلخ تربشع هاکا را اد دک

 ژاکت هل ربا دا تراقح راتفرک ناخارغب هدهسدل وا

 .البتسا هناراک ی د  ینا تم هازاص

 ا ارعا هنوصج ءار وام ا

 هد ٤٤١ بویمهلو رارقتسا زک ص ر هقحالس هرکص ندا:

  نازخو ناستفا هد ۳7 و هذ رلفر ط ناحابرذآ و ناعهفصا

 چ و لاحرا دن هلفاق هناتسرپط یخدندناو" هنسهش مزراوخ

 . یدا راشلاق لاح لاشیرب قردلوا لاقتتسا ا قم
 ناکیاش هنسایحا كامدود لوا لزا فلطل ۳

 ۳ دوعسم ناطلس ا ر كب لرفط هقح الس نار

 ٤ ِ ه هبقرتم ربع" لم اک بلغ هد رات مر ییدلیا با رت ها یو زع

 : . .یدلوا نیبماک هلذع قوا ه طخ هنا هدرواش دن هد ۲۸و لئاب

 دکل LEL دو ون ښع تسد یاسارخ كب لرغط

 تدمو زارفارس هدلالقتسا رد ص هد ٤۳٣ هرکص "

 4 را ِ راو هاتسس رمط و ناجرجو لبج دالب هدینفرظ
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۷ En 

 فللاراد یر یر ل

 هااقتم ترهاصم هلا هّلاماب ماق یسابع ةقیلخو . يدتآ ذاا
 یدال a رمو, .عق ی ۸ کک 3 ا توا لصاح

 E ریهطن دک و ناوت ثوا

 بس 0 ( نالسرا پا ۱ ] دات ردار نالباص یلخ

tie 9ید ینایلع ۳ یه روس ییاعت و یاتسج ر وک )  

 سونامور مور رہے 0 رف د رک زالاه و رس زی هدوبر ا

 هلا شح اف ما ما هدا i نالوا E al سي کود

 هماش تیام ندرملاءار وام یاصفا بودا e یرصیق و

 2 یدلوا دقا یی کجا نک

 A) — ر هاش u هلودلا لالح ا لغوا ۰

enهده رد قحهردشاق یرزوک ی تنطلس "هلعشم  

 را ٠ کالا ماظن كلاتا یر بشم و
 اعالا جف روش نالوا E ردق هن رايق سه ص لددنس ست

eتلدعم ضوف هشاب ندشاب ردلداعم ها راد مدق هاکّتتطلس کک  

 . ردشل وا نادابآ هل ناماسو ۱

 یایض تكنیقوحس ناباترهم هرکص ندننافو كهاشکبام طقف .

 عل یدل وا قرفتم و للصم هلا قاع تا ]1[ ر وشذم یلاسقا ۱

Êهدن راد یی كلم قرما رآ 4 هقرف ترد قوس لآ  

 یسهبعشر و هدنامرک یرفر و هدقا رع و رو رلیدتا هعماقم 3 ِ 1

 . ردتلآ ندیا لیلحت یبایض هدینیبط تمکح روشنم [۱] ۰.



 1 رگ تل ود ران ۱ 3

 بلم ا مو تطاس هدم ور ید یو )2 ما

 ۳ 1 تدم دا تلودو نایدوک یرلهرو رم تم درج هدن رله و به

 نادا غا رح (۹۰) قره وا راد ردق هش روهط كن هناعع

 : .یدا مود ةةح اس 6 نره رفعم ناطالس نار دناب وا فیفا

 ِ قورا زر ناطنس ایلیا لیکشت یزراوخ تلود هد ۵۰ و

 . یدا ندنسا صا كنيف وس ها e 3 هاشهزراوخ

 ۱ ۱ یا تفالخ  .یر (۔ےھا ر د تیلص لها

 0 ایهد تفآ کیا نقرا ئ دد لندن رغم یر هدي رخ اوا

 اتا لها :یدلوا لسا ES هب هیمالاسا كلام

 ۱ 0 عسیپ ییاغت و ا_عل ر راتاو یصعت الخ كرف

 یسکیآ ره ی ییدل وا فلام ا دصقمو تک رخ

 ۲ ۲ یرفدتفا الا تقحورازهارخ ی راهاکرذک ید
 ِ ا ~m ییدک و د كتتناسنا خراب ردو هی دع مد

 ۰ ۰ ردشمامهلوا نک فیفګ یوا تفانک

 ۰ a نالوا باکترا ها هبامز ا هداطسو نورف

 . . یاب وروا كا هلازا هلترایز فیرش سدق ةدم دعب ینارکنمو
 1  هشاس بولوا مدق ندد ر یراح هدنب یرانابتسرخ یییع

 ٠ ریهطتو نار رفع تلطو هوت هدسدقم هاکرد ها یاعشبو تاك

 2 .اوشب هنراودنک ناراکرنکو نا ی ليا نایصع ليز

 َ . راریلک هنیط لف ضرا جوف جوف هنس ره هل نابهر نالوا

 دید e دع e هنافام ربج یتسه رفس قاشم كرود واو



 هام لا هنر الخ تادعم ا 9 كس ترج ٤

 ا ف لند دست هل شومات و لام هد هفاللنا راد بولوا ۳ 3

  هطمارف ةر نا ابح ندای ییرلاتس و كارتا ل نالوا

 قثرآ هج ر دلاص ید هنبط اوو ماش زاد یا راتو ر نا 3

 فا هرج ز "ههاعم یراکج هر وک ندرلن و كنيس را" وز

 مر نسوز و بوم سدق هک ردا نیب هلا. 4 ظحالم -

 هاکو نانو روبج 4:ء> ر هل رءروک یناک ههان 1 “قالت یهار

 ترابز هبدف و ات هدوصقم لج هل تج زو بع ك

Eناشر و نا ع هرکص لذا فاو لذ ین راکلمام  

 لالم رب لاح ةا هنن رشد 7 راتلی هد تدوع هت را 3

 لات ل رایوارو ربلک هنایلغ عبطااب هبصعت تایسح هک دنا ٠

 نابم ند هلغلوا ف وطعم ههالسا لها نییعنلالعال را 1 3

 ۱ ماقتا لناق 2 هدأت ةناطایخ هداتعم تموصخ یهدنقح 1

۰ 

 ۰ یدا رر دتا |

٤ 

 ا ا هسا ییعوط هن ربخاآ فص: ٠ كو

 زا وز ب ولاغوح را اور و اا و راک تم و مر رحم

 ۱ ید یمهنازکنا فساو هاج تاباکحو یرادقم کت بوسیع

 ت یلاح بصعت نزن ر ولم هلتوراب یکیلونق یاب وروآ ندنفیدنرآ

 رویقاب همش یم راض قلدم ماعو یبلآ "شفا ا

 مارض ل وا شیثک ز زج امر رب لصالا ی ناو 7 هدنجسا | رەپ 3



 هباعع تل ود 2.رات 6۰

 ٩۸۸ هک سدة برح وبشا یراکدد دازاورف كراکدرف

 سدق هد؛تءفد دن یک الب ناف وط نیک د هنس هنس ٩۰۸ ند

 ناروف ردشکود رکسع ردق نوبلم ق یکیا هنصیل فیرش

 یآهجو ر نیغاوا لو هه ونعم بابسا اط ر یدادتماو

 هسح رفا تاموکح و للم الوا : روئلوا عورش ۰ و دادعت

 براح اباد نامه هل رکیدکی یتحو یقرفتم ةا نا وا وا

 یرلعا قافتاو داكا نوجا یسایس دصقم رب ین ره بولوا

 قدص هدهداقتعا روماو یراعابنا ها ةناد نکیا دعبتسمآ

 هانم هنروغا بهذم ندنشدل وا یوو هتاف یرنخ وس رو

 ؛رایدل راص هتم حالس ملیکا رب لا قرهتآ هاب رب ییهدسام

 تاقاش نه رصع و قاغا ر هلو نامز ار درو

 ھال رو یرکشل رادقم وب ردق هتسهبرکسع

 عاوناو ندهیناحور سلاح كوب كوب ت ۱

 طور غیاب قاط ر ثوعبم لدسنف رط ناب 42ُند نددوءو

 یرادایرف یيشزوس كران آ ندنفیدنلوا ارجا 4 رق رق هلیسهطسا و

 بورریتک هتکرح یاصعا و قو هلبا هنا E را ر

 دالب یرلنآسنا هلراکب و ېک ريتروکم و شتآ ندناقلوو و

 نا رادنکح و كولم ءدرفس یر بوتالرف هرس رزوا هیمالسا
 سدق ر هل ته یرلکب ءرد فرص نزسقلوا یسهلتخادم

 یساش كنهروک ذم تموکح طقفو شفلوا لیکشت ییللارف

 كولم یتکوش هدافا هرکص ندنضارقناو یتوطس مادا هصتدم
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 1 ها لاقتا کت

Eی كنرفس دازآورق یار اوروا  

 هند ت 3 اش الا او ج

 فضا هست هاف دونح یک اسع دا زا ورق اب ا

Eلوا  alیلهرز اارسو للت هرزوا تیک ا رار  

 لد راهب ا ابا یراهیلق تناتمو قایتشاو قدناروش لس : ی

 تفالحو ییبدل وا بک و ت ندن رایادف هلاوش لکا

 4 ج اھم و هدافا یتسهندتسایر هن رز وا هیمالاسا ن تلمەدەيسابع - ری 3

 هل راتهج یمیدغ وب تقاط و تردق هن راضحا هعفادم وق ۷7 وشراق
e 2لوصطا لبس هعکن رف 9 ا لب یشان ند هب رح  

 عاونا كرالو و ییلفازوا كن هفاسم هد4 سیا رونلوا ن ا یک

 كن راضعب ندهیمالسا كلولم و قازسقافت و تاو 3

 لا هت کش ٍیيصمت یاوه نازاورب الا ی رلتمواقم هناعب یش 1

E e 3هدرفس یحر نالوا یشهدم كا ةر فکس  

 بوئلحالسمدآ بیرق هنویلمز مهعجاب ندایاتاو اال آو هنارف

 یارف ت رورض نایدوک ه > هریخذوداز « هد هاو ا

iرایت 1 ا ما هیلو  aق نالسرا و مق مو مر  

 یتکلم aA ها وا ديمون ندتمواقم 1 رح هناشورخ لیس شا

 ن لها ھا كرمروك یو کمرو هثنآ هلا | ندقار 2

3 



١ oYا تلود جرات  

 | ےلقو اا قار ا هاب ندشاب یرارب قج هوا یراذگهر

 ۱ 2 ,lag وص و یابسسا تایرفتو تازببمت ینیدسه
 هنا ل وطانا نن e .ر نیغناب یا لها هک وج . یدلبا

 لا الب كب هکرایدارغوا هلاةلت هب رم وا ندابوو و هدکد رک

 i راشلاق یشک كی زوت لوا قحا هدنراوصو هسدق

 هو هل E ندهمطاف وا ۹طخ ه دش رش سدق

 1 ڭئ ماعلا هاب ظن نالوا تفالخ ربنم سلاج هددادغ
  دصقم یاصقا ر راکدلی هدنا تردقو تعش زارا زدق لالسرا

 ar هایش ۳ )یدشود ا "یدانایصقا ره نالوا

 ۱ a . یدلریج ندملق لتر وص م ۳ لتف سدو لهاو

 e نه ار 7 هدر وس هلا r یخالارق سدق

  یریما هیمالسا ا كولم .هدقأث 2 سا



 كن ههظع تاب را وبشا ندا دادتما هتسب نا کو
 شمال وا ی ب رح یا هقشڊ ندککود نت ناسا هجرانویلم ۳

 امس ل اوروا u قاشوفوط لا مالبسا م هد هيا 2 1 :

 هتسوق ر كنتعانصو تراح و هنقفالت و حالصا كنسي هنس : : ٤

 ۱ ردشعا تم دج یلک هنضف رانا كنتنئدم و راو

 كا رلندا تمه نوخ ةقارا هنروغا سدقم برح کوش

iTتوف لار تام وا ندر كرلنو بول وایراکبءرد  

 .هقالع هغارب و هلرکح هب مصع تازاسما یک یو را 7

 یا ندشع نع كل راکد 2 هزحم نالوا عونا نداستاو 1

 نادم هتنارحو تحالف هن راب ۳ یدنکو 4 یحارا نه ِ ِ

 تاواسو یوفل كنسهرمضم تازایتما یلعسد و نورق رایدا و ۰

 لها هدر و یدابا ءد ندارو" یسایوا تكشرار ۲ هبقوقح : ۰ بت

 ردا ن ظ روناح یال او ل یراکد روب هنو بيلصلا ۰
 تددعم و ۹ اهدو فرظ اهد ندنرایدنک هدن رابقالت و برفت - و

 قوس و دلرءروک ى رقد وا قزنم ع هد هم وکح ةراداو ۰

 هدهیسوورف تاهلعلو هنر اقاط حالا كننایدنج و ناسراف صم هو 1

 ی یتیم هدام لئاضف كمالسا قد روا هن رات راهم و رح 1

 فارعا ی راهی نودو ی را و و راکت 7 مد ِ

 یلق بابرا ندبا لیصحت برع ناسلو راشمالئاب هرارقاو
 قرد واغامد نره هل وذعو قنور :كنیق مش تایداو راعشل 7

 ناما ورم هدیلق رع ناداتسا 7 اف تافازم

9 



 هيام تلود خرس ۱ 4

 . .نوزوا هدنقح نامز د ۲ ندلا و ندلارو

 ۳ مالا یایازم مثن ا رف لب داشنا رله .حدم نوزوا

 زا تادآو هاش هرظ ماشتحا كن رپ قرش یا رکا

 E -یسهناریک روشک كولس نسح كنهیمالسا كولمو یسهن

  هفایود تسایر یرظدلیا ارجا هدنراتکلع كکنرف هرابج
 < هاب غ ملقاش "او شاوب هفرت و شاعتا ندنفیدلوا هاشم الصا

 هداتیجب نوتو دارا نداسۇرو لاح راو تیار ید

Eyو 1 تماقا هدقرش تدم رو ا زو  

 دناسصساو ع *"یداو ید وتو مظن ةماح یسار عش

 طقفو قیام ءرمالا سفن و 4-قح .كرانوب لل راکدمهر وچ

 ابیتفیقح ناتساد نالوا قفا وم ريع ه.هیاسینک یاضر وما
 ها ى ره تادا قوطو ېصعت رب ز نایالغا یاهذا

 2 . ردشەرو شاک

 2 كنسم تاندم 3 هور وا هتشا

 a منا هد دج تیئدم ۳ تورابو لوبو



  3.لخدم ٠ 09

 . یدلدا لش هاب وروا هلکلاج لاک ىدا ىىيجەدژەو ار

 4. ہاخاد تالبکغتو تور اھو E ق وقح لود ءراذا

 ا لوصا كە ار قحو 4-:عورف وللثم هیعاقجاو 1

 . یدلدا آن داقا بع E لاک هج راو

Eراولاب وروا تایصیف هد ر و نده یمالسا تفراقم  

 نادر هو هل و هب ین رک E هح و رب یهینید توادع هک یک

 "هلاحا هللا لج هضایضا ی رهازیک بصعت تآاقلا كئابهر

 ناد هرو 3 رس یک ر ندم وو .رایدالشاب هکماق ابعاد 2

۳ 

 هد ر رقس وص هن وس هوس هداعلاقوف وج نامهو قوس

 یم ایک هر ۳ لابو بلقنم 4 هزار طضا هدرفنم تربغ ر

 : .یدلوا

 روماع الا د تس e AG ةیهاد

 مچ رود عئاو هدننایم ی راالاب یار ع كنم راره یو الو

 ۳ تولوا نوکسم هلیماوقا لوغمو رابات مد قلا نم

 تب كنتموکح -یح هدا اصن یرافدل وا هروک ذم

 در مالسا لها . یدا مت هراقلناح ددعتم هدنتیعپا

 ۽ زواڪ ا دودح دهم یرلکدلیا رفظ دن قوس ردق 0

 او ندنزو اععاو ذخا هلا هلوغم لئابق هدهسیا رلشمامهدنآ

 . ىدا راشلوا تبسانمو تفلا مک 1

 ندناعاف ریهاشمٍناار هلبا بد رو 3 3 خراب

 .ندنراناخ* لوق دا رد نیچوع یا لصا کز کنج



۳ OR نی SP EV A aA ص 

E TE E E ا ۳و ۱ و : 

IS هنافع تلود جرات هد 

 ٠ هلراتک الف قاط رب ییابشو توابص مایا بولوا یلغوا كنرب

 رانابوف وا ینتشذک رس ةة ردق هنشاب قرف ندنکیدلبا رورم
 ۱ یرهف رهظم كکلف نکل ۰ را هه آ فدک یلابقتسا ليهو وا

 ۷ یریه نرف یجند صالاة قام هکعا ات دز 4 فدل وا

 8 ا هلت و و هدنسیلاوح موروق هر هدب راادتا

 . لاخدا هنتعاطا رز یخد یاناح و اما نانلو هدفانک او شا

 3 . یدا شع آ ی دایقنا ةر لكبح روغعف هلا

 تبس ۳ ره ی هطیلست هن رز زوا هبمالسا كلام یلاظ و

 4 هک وش ۰ ردها دم. زرا وخ ندلاءالع د ناطا س نالوا

 تنداخمو ترشاعم ن "همد هدنسهرا کنج هلا هلاراشم اطلس

 هاشم ٠ زراوخ دقعنم ید و ع و یراج

E4 رح - نالعا 4ا د دهع ضعه 9  eا  

 2 ۰ ردشلوا ڭغا هنارخ كلا اق E ERY ترد ح وا وسو

 مه جوا نوک جوا هکه راس ۶ كلبا نک هعوقو هدنراب

  .ردشم فراق قر+ل وا روما یزور ندناق هلب اود عطقن ال :

 ا بولغمو تلاقو ن مامرو ناخ ور دو

 ۰ .زراوخ هدهسیا شر آ ندن رز یر نیب راح نی رف قرهلوا

 2 ااو فرم یتسهر هه هود لوت هداناقم و هاشم

 2 ٠ داب بویمهدی هظفاحم یتکلم م وه كزەكنج ندنغیدلوا

 را ران هوس هشاب ندشابو راتفرک هرات "یدایا مزراوخ
 . یداوا



۷ 

 یاتک واو یبوح لغوا تردو زیکنج ندنآ

 كنعابس رانا هح ران ویلم یرکسعرس چاق رو یلوتو یاتفج و

 ردقهیهلجد رهن «رلیدلیاب ههیمالسا كلام لوق لوقكرهکع هنشاب
 نالوا تخت هرلتل ود دیک تحاص ہین 4> رل هنس یر رھ

 9 قمالق هدنتسوآ . شاط - شاب یهرومعم نادبموا

 دنعح نادم ۰ و رب روشن رزرو رب . .ا را . رلیدقاب رلیدقب

 هنزغ .[1] خلب .ناشخدب ۰ ناوجخت «یر «ناردنزام « سوط
 . رلیدقارب سفنتم درف هدنرلهرومم ؛ تاره ۰ ورم ف ناتلم ۱

 یایسور اره هاب وروا هل رس هاقفق رکعت هفرف را

 كرەدىالاعا ین ج رک یمهقرف رکید ءالتسا ردو هناتسه 3 ۱

 زیغربف .دلاعش لالقسا یهر وفغف یامشع تنطلسو ۳

 ی داط كرابات موحش جد یکلاع دنهو دنس هد ونج و روم وا و ِ 3

 هدننبب یمارح اغا 13 هلا ریبک طبح رع لصاطاو ا

 هلبا ا قرهلسا ېک یفوج a نادلبو راصما نیاک 3

 . .ردشل وا ناسکی :

 شت آ نافوط" هراتات روهظ 4تسدا" ءام نافوط ار یاقوت

 یمهفرق ر هکنوج : ردهتساش هسلند نوخ نافوط و 2

 ان ۰ ندنتیفب كک هد زر لاحم ها مو و 7 ا

DI 3قلوا لاثم ر هنراسیو ترام کتامز نوت تیاطسو ایسا  
REعماج زو کا ك رونیلق همه ةالص هدنرهش غم ۲ زکلا هرزوا :  

 EE e ارد غی دنلوب 2
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2 
 )هی



  ۱ : o۸هنافع تلود جرات .

 یمودرا ر . :یدزلاف یش و هقشب ندتسک اخ
  شاروفو ا ناق رده هن رافایق زد ی رات 11 هتبلا 4سایعوا

 2 ر ا هنَم و كمالسا ماوفا ٠ یدزمک لدهعاب هروماح

 وه نامز یی شا طهخ ورم لوسفم هکیدیا شلک قاتل
 ۱ دام .یدنآ ل شلوا غلاب هزو ترد مدآ یکیدلیا مادعا رانا

 هو شعا ِ م وما ىلع ین :ةلخ یارس رب ییبیراق رانات رب

 3 د تک رح 3 0 نم سصیلخت لکد تعهواقم هدن رب

 ی ا یدشمامروک هل

۲ ۳ ۷ 

 هی

 ال كولم a ناشنناف ول ج صو جره وبشا

 1 نب ندلال الج ناشارغوا هکلک وشراق هدایز كا هراتت نت
 -  ناکما و قاآ ینماقتا كرد هک ردهاشم زراوخ نیدلاءالع
 ۱ بوق منع دسر هتشح و بالیس و هدرارب کیدروک

 e 2 وا هل توو اضع لر ات و

 ره زا e _ت مآ نول ر هد تاعا تا م ۵ زکلا

ES 2ی کا | هقشب ندنتیم ابن ن ا  

 E ۰ یدشاوا رب یئ ر



 وب

A pa SD فک را ۱ 0 او 
  E SE TASE 3ری  TESTی 5

E ِرار > نهادی جرات لیلقت 4 رەد وج  

 42 تا كا ا علامه ییا کک وا مادعا ربسا ی

 .ردشل روك فک شربت یعیدل وا , مظع یالدهن هتیمالسا "ةضاخ و ۳

 ند یال-ءاو رش تكنسهه وعو و هکر دعت ا

 بویلوا یتکرح ٌةقلاس یک ناش زارحا ابو تموکح عیسوت و
hE ۰ .تاعترا یهنایشح و سس ردوو نوا بیرخ و  

 .نیغل وا راتفر ک هلحا 4 وب E وادع وا تیام . . ردراشتا ا

 ,ےسقت هدنند ىرالعوا یتسهعیسو كلام بودا تو هد دیگ

 E هنسهلج و دهع ی و هنیدنک یآ ۱5 یاتک وا طقفو ی

 . یدشانا بصل

a aون دن اا دالوا تنطلم اس یکم یان  

 را قرهیمهل وا رادبا ندنسس ّوم ۳ هعئاقم پود

 .ند قوت كنفالخا ام ینیداوا ر ۰ و

 .قرفتم ردو هنزوهط كروي هدانا یراضعب هلا لوق النا

 ی رای لس حب كل وص ك رانا ةيلب . ردراشلوا ناربکح هدنروص 2

 كله لس تلود هد هوقو كنهیسابع تفالخ هددادغب

 2 ا ببس اس هیراشارقآ

 2 و رد فک



 ٠ م هیناقع هيلع تلود مس

 ` س ىلاوحا لئاوا كرليلنامع -

 3 ياش هل. رارف ندرار ییدلیا ی زاو ریز ك راتاب ةف

 . یاق نال وا یمالعا دج كرايلناق هدر واود نارا وف

 ۱ هرو تریشع ارظن هتاور دل نهرا زات . یدبآ یریذع ناخ

 ندا لاقتنا هناربا نیمز ندرپلا ءاروام هل .دقافر قوحس لآ

 - رایتخاهدنسیحاون ناهام ندننافاضم ورم ِ ندنلئابف كرت

 4  تهجو هراید كرت هدن ر وهظ ر مح "هل اغ ن کیا کا نطوت

 ند و هطالخا ادتا و شلوا روب هرارف ا بهم سع

 <  هدنتم نع :یرغوط هنن راهرو ب بلح تداو ترعحه ناب رذآ

 3: ءاضق تلآ اق نا هاش :ناعض یر هدنهاکشاب یهعلق و

 ۱ ِ ا عطا تا راد لاح را كرەشود هم تارف

 یا نطو یھ ر كىريشع هن رزوا كن

 د لر و هر ندناغوا 2 نا ید یردف قاخ هناح زویتردو

 و هح ر

 ia u تاددعم .قیضو  ب زا رف رو و فال زمی ماح

 ءزاغ را ف یموه .داهجو تمدخ نالوا "



۱ 1 RS لحدم 

 هامضسالا لجال یب یایوراص یلغوا یرغول هنراگرا .
 هدر قو ورکا ن دابق یک نذلا e مود ناطلس 2

 ےک یر و حانج لاحرد هیلاراشم ناطاسو لاو ۳
 قالق E :ضا را غاط هحهرق را هرقنا بودا ِ

 هلینیبعت صاخو ترو e یی ید یواح یر رلقالبابو
 یدلیا لامگتسا ینرلتحارتسا باما

 لرغلرا هدنربهراخم ر كرا رشا هلا هقجالس رکاع
 دادما ءرایقوملس هلا یکنادرمو تبج ٌاقناس طق ك ای كب

 راحود ی رابنعفد نانروک بلاغ هدهباتسآ و و ترهاظمو ا

 ها .ةاو هح ون i af ا دز هلکقا ته : زه و ی 9

 ندنآ ۰ یدا وا رف 5 هوم لا والع كنااعا اک هنصاخ و رهظم و

E:یاسا صاوح كنه قوس ناطالاس یزاف .لرفطرا هرکص 0  

 یانفا هدنسهرکسع تمدخ كنعوبتم قرهلوا لخاد هنذادع .
 زواصم ینشاب ا 4 ۸۰ تیام و شلنا دوجو

 ك نا ع قره وا ۱ 0۳ تام مزاع هددوکس < هدلاح یفیداوا : 3

 هت ربشع کب ناثع ندنرالغوا 8 یواسو ت ك ل

Eبول وا ناشر و نهو نویس ت تاود د راقولوا  

 . لخادم ناخ دو نازاغ یرادمکح زر ۱

 وس الوو ارا ندن :شیدلوا ءدقلقم ي تئطلس ى 1 ١

 یریم 2 ل نالوا هدندیو قم 2. رب ره ۱ تنه ۳



Eی  

 صح a هبصق وو ادتا ههنا

 1 اع ا هل تف رعم

 ایر و واګرات ۸ 3

 0 ك 1 قیدصت یلالقتسا تکی نافع

a۱ نخ ك ءرصایق لندفر ط  

eفدا ذوب تاالو  



 راقفتمیک لا هسوک یکاح ابق نمرخ یتحو شتا عورش
 ۱ نف یا و لامآ روک كرەديا e ید 0 4

 لاح وک هند یدا سم و یم ت رط كع را وا یدافهو

 lL راو كحهلب و لوک هب ۱ ٍهن رز وا یمهاقداص رابخاكکب

 ینروو رهلسر روق ندک اله ماد ییدروف كنرلکاح

 روش نالوا داف بالود هل بسوو ]1[ شەر هفرصت هضبف ِ

 جوز یزمق كن روغکت را یرونک كو هلس هد 1۹۸ ۳ 1

 لوا هلتوعد یغد یل یزاغ نامع هنوکودو یتبیئرت کو رب
 ممه هرکاذلاب هل رو وقت فارطا کا فالتا .هدنوکود یار ٩

Eندارحام ییزاغ ناغع لانحم هبوک یراق تر کر موعد یدلبا  

 هن وعد كرهیمر و هتشررس "ال ما هیلاراشم غزا هدکدلا رادربخ 3

 ؛ , نامز یفیدقبح هغال اب تریشع هدنسوم زاب هنسرهو ییکچ مدیا تباجا 2

 ر ید هنس لوا ندنفی دقارب تاما هدیراصح كح هلس ساشا هلضف

 هرزوا كمردنوک ریارب هلا لاو زب ع شم نا داتمم هحو

 ر اشا هنلورد رلقو دنص هعفد ولو یدردلس هروفک# .ینقیدناو

 هم ردق قرق یخد نوجا كغ یرلناویحو بویلزیک راتیکی

 e هرزوا قل وا یناربغآ كتریشع بووق هنتفابق نتداق یرواکدج

 نالوالاخ ندیلاهاو رکسع هلتنساتم نوکود زللامرهت لوا یدردنوک
 ذاختا تیمج لح ید یزاغ نافع رلب دا طمص هلفغل ایلع یرامح

 ر تور دما کک 0 گاز و نانلوا



ARN RIی  
E GEE E SAE ES 

 اس 9 ا ۳۹: 1
ES ۳2 ۱ ۱۰ 32 ۹  

e ۹ ¥ ۰ 1 ۰ “4 7 1  

 TT O o E لوح چرا ٤
 EE 4  سس :

  لغوا ها یاد رخ الا هدنمات ندرورش ر ل

 دخ دارم هل شا .ناعلس هکر دشعا حاکن هیزاغ ناخروا

 کا قم , راردستدومو 2 یلوصح كجاودزا و راکد و

 ما راکلکب دح رس ییا مور ردق هن را رات كدب یرالغوا

 : 1 7 ردا اشا هروربم تامذخ هد رودراو راشقل و

 یاس +85 نکیا عمال لار وص و » ییاثگ علاط بکوک

 بول وا ضرقنم هق هوس تا تاود هده وق هللاناخ نازاغ یالیتسا

 هوس هلا لالقتسسا تس 5. هدرارب یرلهدال و" لاع و ةالو

 رلیدتا لیکشت هج تاموکح قوج ر 4نرزوا یضاقنا
 ارام یم هحرک . .یدآ ی و ی كن نا هدیر نمرات آ

 . بوحوتم ول یارحا الفتسم دالا ورده شن وا نوا
 . نالوا هدنتلبج هدهسیا هد ا تکر ح هنا راتحم هنر اص وصخ علص و

 . تلود kL سا قم یراک افو و یانش ردق لئاصخ

  ندرتامرف رفو ماّیحا نوا هننطالسو بولپ ج كن قول

 . ندننافو تاسف نیدلاءالع :ناطلس قحماآ :بویم روط ورک

 یاد تنها تلود ندلجا وو شتا لالقتسا نالعا مرکص
E 8جو  

Aا تب وا کد ارق نخر و هرز روا قلوا سم  
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  EE 0لزازتو سسأت

 (AT a) 2ارح

 یزاغ ناخ نام تلود ا 3
 یزاغ لرفطرا نبا ۰ 3 3

e -( ۳ یر 

 لالقتیا ا ی رت صح یزاغ ۳ ناغع الا

 مادقا و ماود هداهح و |نع اهد هنس ید حرکت هر ۲ و ۱

 تفقد هن رهرادا و نیم نسح هل رسل رارب ییخ ندرامورو ۱ 31

 دوحو نیم هنناف و هلیتیسانم ه رفس قاشمو شمس وک ماقهاو 1

 لرکسعندنغیدل وا ناباع رادتقا مدعهلوزنو بوکر هدن راه رش

E.هیلازاشم نامرهق كرهدبا میدوت هکب ناخروا ییغوا یتسادناموف وق  
 یسهدلب كوب كا هدنل وطانا كنتلود سلا زب یس نس ۷۲ جد 3

 یرلترضح یزاغ ناثع هکردشلآ یتریهش ربش هسور نالوا
 هرژوا ی راتصو هلب رلم روم لانح هک دھر مع ابقاعتم ید 3

© 



 ها تلود جرات 1.

 5 :RS زیسأنم هدرا ضخ نورد هد رول رک رمش یرلک اب شل

 [۱] ۰ ردشهلوا نفد
 al هللا 4ج ر (

 یزاف ناخرواندبا تدوع 2 تیکت هرکس ندن ریست ر ] 1

 ین ین یبرلتعم هدلو وشو شا وا رهظم هنسامدریخ هدنناقالم هلل رب

 ی : ردشهروس

 هسا و رس اف واب هسڪ ره ردو راک تیقاع

 مرتع لوا هلبا لابقاو تلود مد وب نب مسیرلپا اق مزع
 هغ هن ندناهج و م.ردیا تلحر منعوق فاخ ییک كنس کنوح

 . لیق شومارف ید مث یریغ لیق شوک مردیا تیصو كل
 هک اظ بناب نیسهیغا هاجو لابقا بحاص یا مرلید
 لبق داش یب هلا داهج میر لټ دابآ یلاع و هلا لدع
 دادو لدعلبق هدمور تکلم داهتجا بودیا هرجا داهج هار

IVی ی  OT AON REطب  
 ی 1 :E ۱ 0. ترک 4 ۱ ام 7

a ESنت ۳4  

 . ماظن تمیرش سا هلو کت ما هیالع تیر هللا
  لحولابقاو تبغر اک آرتسوک - ملغ لهانیسهدیشیا هد هر ره
 - هللا رود ییاها فی رش عرش هللا رورغ هللا لامو رف

 سوه ها هشيا فااخم هعرش سو یهاش امر ردع رش

 ا رداد ھ هار زمکلسم مز ردادخ ناد زیلطم

 ها یوا ناهح هاش. لکد افوغو تنح وروق هسقو

 ات روشارب دصق همدصقم اکیدصقموج یدلواند ترصن

 3 هدیا ما ی سا تکاع رک هدیا ما یخماعنا هع

 یھ” .٠ ردەناسفا کا طلاس ردهناکس هلا ناسحا هکماش
0 

 e ۷ بر فطلاكس لوا نر هک ات بشوزور شااح هبایاع ر طظفح

 اشنا ا e هدنربک یارک هسور یرلهفرش هبرت

  تادحا ی اشن نا یرلت رضح ناخ ز زءلا دبع ناطاس ناکعنحو شفل وا



RE OGREکه  
ERR CT SRنم  

ACE te SA EEE ANS 
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 ۷ ۱ باب یک ر

 4 دالح سا یدنک تلود کی ابا کمتر سما اد .زاغ ناف ۱

Eeالع هدن ر وهط یادتا اهد تدم دا تلودوب . ردشغلوا  

 دال و ییادردقو هباج هدنقح لارو شم زو تزور

 .دلوا شلیا بولاق تلج هل اب | یرورتار عو تسارح هدنفح

 تاسبصفو یرف نالوا رازعب لادن را و وس كرلمور ندنفب

 فونص نالا ناشیرو زمسع> ص هل ما نا كنتلود هنوفو

 كنا تیعج هلا ۳ هنحالف هراس تندناغع یا وا 4 رکسع ۱

 هناعع كلاع هدنلاح را نجح -ردراشا وا تیس هنن دنا اف امو

 هبهان وک ابونج بولوا طبح ی رالئام u سانارطاو ایراقس

 دادتما ردق هن رلنغآ اب راقس هلبلحاس ہ ض لاش و هنراوج 0

 قرهشیلایءراعاو رون هلادع راونا یرنرو نوت دا شا
 دنا اسا ادال هو سا ر ر هداضف ره

 ید ینودنکوشللا هماقاو بصنیب اک ی اوره رو
 1 ید شوت ذاا رقم یرهشیکی هدنتغا رف دیر

1o1هدن بش ماا تواوا دوحو یازآ هحاس هدد وخس دا  

 یراهزک ابزخد كنيلابدا بش ندهنامز نظم یی دا وا یهاکردمژالم ۳

 نا رواواشا ن دلاءالع هلب رامر وب جاودزا ینوتاخ ابد وخ ایلام

 هنسکو ک کت هقودنص هلبرلت وامه دب یدنک سار هرکص ندقد روی

 : ردشفلق عضو هر ةعطق یخد هرز قدهدوبب قیمت

 ی دلیا سپس و داازب ملا دبع ناخ یلجن«هنمان یزاغناغع ترضح ییاشنو

 یدلباسیدقتو العا یدحآ ورو ناش هنن و هلیلا ی دنکب بوی قیطقو و 1و



Aهيا تلود عا  

 ۱ ۱ ر را ۱1 رد هایند یرالغوا مای یزاغ

 ۲ دوفباو پل آ ندو بلا .دوغروطو ف هصعع ندنساقفر

  ARردند ران ا دعاقتم يو ندراندا تافو هدننامز یدل ا ۰ ۳

 ۱ مس لصاو ًدیهش .هدنس هب راح چناموط ید یر ندنراردارب

 ۰ . ردشلوا رابآ هلا یا نوح 4: ود تحردو راتفا لزم

 ۱ یزاغ نام ناطلس 3 یزاغ ناخروا ناطاس دهع ِ

I 0۷ V9) 

 E روشقم رابرهش حر e یزاع میامرزا سراج

 . گنیلابدا جش لضاف "دجاشاب نیدلاءالع یلغوا كوب كن رلت مضح

 كلاس هفراعم لیصحم هلغلوا بایشرور هدنراشرت تح

 با n e . یدا بغارو

 3 ا دات وردوا 4ا ا ناخروا یلغوا كجوک

 ی یط ص كن راردب قرەلوا ددلتم و ا هلبا فوت و

 : ت تموکح و نعاصش و تلاسب ران 1 و ا تم دح

 4 تخ سااج ندنغیدلوا شم ریس وک ناطق تیلها ةد رلشدا

 ۱ . (۷۲۲۰) یدل وا تم وح

 یر زج ۳ میر ا لوا a ىلا وما كل و طان ۱

 ۱ 1 فقاول ی ات e تاود
۳ 



 ج.

 كب د لخوا نامرق ندروشو ت اا ل2 یا
 قاطرب قرەلوا یو یاس .رب .ندهباغتم هدنما

 رقتسم هدنتموکح هوق كب یشګ یدیفح هرکص ندنالالتخا

 هده دلایا نالعا یتفیدل 2 هنر هسیقومس تلود بولوا

 كباشتنمو كب ناخ وراصو كب ندآ نده وس یاصا

 بویغا تعاطا كب یسهرفو كب هکتو كب دیجو ك نایمرک و

 ریما ولدجا لزقو هدراقفاصس نالوا فورعم هل راسا مولا

 هیس ید یرالعوا رایدنفشا هن دافحاو دال وا هکندلا سع

 .یدارلشبا تموکح"ییابم حرط لالقتسالاب هد وطسق رونلوا "

 كرەديا ےک یرتاشع ناکرت متاط رب هدنرب ره ندکلام ةیقو

 ی اف ناضمر لا هدهنطاو یرللغوا اود ہدشع ر

 ٹراو كنز زاغ ناخ روا هدر ندرانو .یدنا هدکعا نر

 لتماسج كمي هدنلالقتسا تیادب تولوا هناق تموکح یییدل وا

 كن رلغوا نامرق نوا یارو هیقوملس تاود ندلجاوو لکد
 نکیا لخادم ريغ هنالالتخاو تاربوزت یغیدلوا هدکعا ماقن
 تردقو تعسو هجا هلس هنلاع تامادقا كن زاغ ن زاغع ناطلس

 قلور ی ,SN ص ندن وست كنهس ور و شعا ای

 شخ ر روه هنامداوا > یز ن روا ناظم هر
 «ذاا رقم ییا ص ءدلب وا هتنطاس ر رس نالوا رارقب هد رزوا از

 یروریکلم لاجل "یعاتسم یهیآ ترک وو ترم دلرمدا ۳

 و روبدا اعاو راضحا ها
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 1 هر AbD ۴ ی ES حلب وه هوت 2 1 1 ۳ بو و يا

 8 ۳ ال NAS 0 ۶ 3 رب a RS E ی N نر 1 /

 ام" ا

 هناقع تلود خرات ۷

 یتسواج یرلتربضح یزاغ ناخروا = . تاوزغو عرتف
 ده و اغ هارېش و دن هتش لابم یندالج فیس بقاعتم

 هج ود هے نیش اص ا یرد هدنتسعم كرهیلیا یوم

 1 لاضم هسوک یدتهمو نجرلادبع یزاغو پلآ ر وو

 د-ہمزا و سودا ندرام ور هذلاح ییبدل وا ن دهاح نالدرش

 ۱ ندهرصاح تدمر و ی رال۹ علق هکرهو دین زا هل مع دق ماد

 ۱ سقف لالکو ار هرخت لاو یتسهداب قینزا هرکنص

 بوداالبتساو حف ردق هلا رفات ی راق ه ص ص نوت لصالاو

 . یسەعلق اغ هلا ربثالآ ز رکاب هدنسم رادا هرصایق هدیلوطانا
 . ردق هد رات ۷۳۸ ند VIA یزاغمو تورح وبشا .یدشلاق

 1  ردشل وا دتع هنس نوا

 ۱ یمهرق 3 3 ندهیمالسا دال قردل وا هعف د یحر یسهنس ۷

 رک او ید رف ید ی اس و یدنلش ییافع كالم 4یمص كلغ

 ثئارو نالوا عقاو ا یرالغوا هنرزوا یافو كکب نالت

 . اح یردم رزو كکب لالمو یدلوا یساوعد تم وکح

 ... یدلیا تلاخد هیهاشدا تمدخ كب سوتهروا هللا یبلیا

 یتکو ش یاه ویناش یالتعا كنل ود ر - تاماظف و یناوق

 9 و تابلو یارب هنالداع فای ندد رهف وف
 VY هلرعف كنهسور . ردهدکلروک" یییدا وا سیم هلباهیسای

  هنفئاوط 4 هناقع تموکح یش وا ذاا تّختاب ًارابتعا ندن رات

 یظنت هلضلوا شمر و نیعت صوصخت عقوم رب هدنجا كولم
 و



 4 ۷ 0: تا رب

a۱ با هد وعوتح رد اا س  
 دار هدهرص یییدت وار >| | حوت نا وار i ەدوراقوب

 كرت ځد یئناربم ةصح هبطابسح هلا لوټ ی راذو تم دح

 الوم یییضاق هتشور نورهد اک اهن نا ا نا"
 تو و و مرگ هاب لا لی مرف

 برص هک ا نانا هاشداب هد ۷۲۹ ادتا . یدا هدکعا

 فونصو ایماو نرومآمو هیلاها فنص ره هدب یدناوا

 هدانز كاو .یدنلف نارا و اد 0 هحورا هب هرکسع

 فرص هنقیسات كنه کس ٠ روا ناو اا و

 هب رض وب رح نا نیکد هام زلوا هکنوح یدنل وا مادوا

 هده س رر رکا هنأ حالم اموع هدرفس تفو ران ال وا رداق

 نالیدا نوجا بلترت و شماغلوا تا رکبع مظتنم و ا

 رب دن تحاص ر زو عدلا ساز 5 جد ه ر كلبا

 ۰ یدلیا سیسأت یتغاحوا ی و عضو ینلوصا رولو

 هنسره ندنرلقحوح نابتسرخ هصساضتفا یلوصا همرشود

 همالسا بادآ بونلوا عج و ذخا لافطا ردق تبدوا نکع

 -وصو ه یرگسع نس هرکص ندقداقاب هن at ملت ورا :

 ناشآ هلشف هدنو باش باکر هللا هفیظو هیقآ رر هيمو مدیا

 هنس یادتا . یدا راروناوا لا اغا وا یرهکب نالوا
 رثکت یراددع هنسب هنس هدصب بولا قجوچ رفتن كي
 , ردشللا ایرج ردق هن را رات ۱۰۰۰ نوناق وو شق وا



 هبا تلف 2 2

 و ارزوو ارضا فوج كن ندنراقج وچ همرشود وبثا
 0 هلفل وا شک هروهط اربکی ک اشا دم یل وقوصو اشا سرو اشاب

 ۱ و رو اضر ا یرلهرکص یلاها نابتسرخ
 7 ۱ رد راشهالثاب هکمر و

 ی رخ ان ندما رک ماشم هنتاح وا یرح ےک

  ژوش ه۹ یک هنملع بودا دع سدقم یعاح وا ی رهگب هلکقا

 ۱ یرلکعو . ردراشللا ةاخاوم دقع هلا نابشانکبو راشماقلیوس
 AE یک یراکدلیا ذاا. قاتا ةناشن یاغزق هلکل رو ندبریم

 a تبیقلت ا تاقلا صوصح هماعط جد یرلطباض

 ۱ ا دا فای یصشآ یا یاب رخ

 3 -ادا ایم تروص ید ثکااعو یضارا نانلوا مجف <

 E هلیما اجو صام هلوتنم "ییضارا قرهندوا رک ذی ییسهر

 . هلارعاو هناکدازپو نواه ةصاخ ةهتزخ راصاخ بولب 1
 ۱ ضبوفشو هبحوت هفبس تایرا نامه ید راراع و صیص

 ره هکنوج بویلوا كعد ت راراع و صاخ . یدرونلوا

 فرصتم كبو كل وش ییبدل وا یواح كراو صاخ

 ندا یرلقدل وا
ارز یناصا قروه وا ترابع

 2 . تئارحو تع

 0 2 نالوا ناعم هدنیضارا لاقتا و غارفو یتسیعرش سد و راردا

 و "ید ا وا درت مراتعو نان رخ

 - اهد ایو یکیا ابو رب هدنتیعم هروک هتنالصاح كني رایت را باحصا
 ۲ ۱ برح بول وا فک هک اسد یراوس حالسلا مان و ولعت هدابز

۷۱ 

۷ 
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 ها عاقجا هدنتیعم كناولریم یراقدلوا بوسنم رانون هدنعوقو

 ^ 5 مر
» 
 هست یتسیهاس یلراع راع فنص و + قیا زد

 . ردرشع اتمدخ یاک هل ود هلهجو هلو هدبن | قرەنلوا

 — .تاموف رقم ٣ (۷۹۸)ی ورع یا هود کرامت

 . یدا هد نګا شروش عاونا یتموطح هرصاق هدهینیطنطس#

 ناک تسار هلا لاسقتا ه هلالاس ندهلالاس رک | EE مامز

 حیف ر رلروطاریما عون و ب هندادبتسا تسد كباغتم

 نادنج هناصوصخ تیعر تهافر لاصح"او تاود و 1

 تاقا عفدایو هلا شونو شيعو افصو قوذ قرهیلوا تفتلم

 هدها هج رد هیموع قالخا ۰ یدا رارلیا مایا راصا هلبلئاوغ

 كران ۲ ندنفیدلوا شلو زود هدابز نددح ناوسنو شلوزو

 لصالاو ىدا رلیا زت اهدناقرب ییهرادا شاشتغا الخادم
 ۱ . یدا دوقفم اق تفصو مابق ةو هدناود وب

 سوقبو ندا عج وا یروطارعا مور یسهنس ۱ 1

 سوغولوثلا 1027 سنآ و نالوا تنطلس ثراو هلکتاتافو

 یاوعد وام یلاثما سون زوقاتناق یر ندنشیدنلو ےس :

 یترهاظم و دادما كلنزاغ ناخرواو مایف هنموکح ترک زی

 یه كسونزوف طاق هلاراشم هز نیا لا
 فر هرک جاقرب هر واعم كرەدىا كورا ییارود وثت

 ناهلس هدازمش كوي نانالو یسلاو یسرف هدنسهعفدر یتح

 هلرکسع یفاک رادسقم هیلاراثم یاب بولیروب رومأم اشاب
O 



۳ 

Vا تماود خراب 4 ٤ 

 . .یور دال اریمدن ینصخ كسون زوف اتنافو شمع هی یا مور

 هلا هریفو مانغ لره-لیا تراغ لوخ هدزاب ردق هراناقلابات

 كن ود سنا زب نادا هاشداب روک و . یدلبا تدوع

 : . یدشلوا اع هللابقتسا

 ۳ ی رالو نا ور ایام د رقم ا

 "ةدعاسم تكنهاکشابا ندنراکدنرک وا ى رلقل میل وب كن هرصاش

 3 نالوا اا خعم دهاع یاشاب نایلس ین ہم هنسهنعق وم

 نادمآ رس مان كب سونرواو یکیلیا و لضاف یزاعو كب

 رور 4 یا مور ندشرف قحیدآ ی دن 4نتس ۸ هلبا ةا نع

 رکسع ندیلوطانا و [۱] یدلیا ریش و طبض ینسهعاق یلوییکو

 :.بولواقفاوم هتامولعم کی درب و كنرلخروم مور تاور ویشا ۲۱1
 .  رفس هىا مور تاعف دلاب نوجا دادما هلو دلرلیان افع هدراګ رات مز

 ٠ شاشا نايلس ۓراوتلاجات ىتح ر دشمام لبر وک دیق 2 راد هن راکدلبا
 ۱ یعرکم مع هيلا راشم یاماب کردیا لق هلتروصوش ی رفس ه ییا مور 1

 لب هدیهاشداب دزو هنرازو تمدخ هرکصندنناف و تكناشاب ن دلاءالع

 . ۰ یرایرهش لمایاصقا یداشک الیتسا باب هدیلیا مورولئان هلابقاوهجوت
 ..هلبا اریک یازغ ر هلفلوا لدتسم ندلاوقاو لاوحا ارق یتفیدلوا .

 ییا نزسنآ هدن رق قدا نوجا ت , رهظم ه یمعنلاىلو یاعدربخ ۱

 زا ییاسالا و وز کره هدالاب ر هرز قاوای و لاص ۱

 :  رقتش قآ ندنرارادکما نامع نادناخ هنبرکیدو ی-ودنک هلا نارداب

 .لغوا هجوق هاو .نسحهرقو شاط روع هرقو ییغوا نالغوا هرقو

 -هدوصقم تع“ نیل هعک یرهلوا بکار ناروالد یغوا قحناس و
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 -هنابناق فرصتتسد ی راهدلب یغاط روفکتو هلاصباوهرقلعمو

 - هرفظو زوف کک زور باب یل 2 هدا وروا و ی

 . یدلوا نا وخ هلع

 غ لو ی ناطر وا هیاطاتم اا ہراس نا

 نالوا رکسعرسو تلود ر زوو تنطاس

 راکشنوک ر هدنسهرآ یسهبلاع تاونخ ناماک یاشاب نایلس 3

 یار ۳ تور وب ف ا ک راغوق 1 :

 ر شغل وا نفد هنس هص وصح ر هدربیالو قرهل وا نانح

 كانلا تیاغب ناخروا ناطاس هنرزوا یوم زوسرکج رخو "

 ردا افت ی دنچ رادنزرف هداه هارهر 1 ا ب و وا 1

 )ام ماع هللا ةج ر)

 .تیامرو تمرح هالضفو ال یک یرلرد هلاراشم رابرېش

 .لیحلد هتل هام ها نالا تاع لذ هناا ن نیقحسم و

 لا مانغ لاوما . ردراسشل وا ناداباو روم ا ناو

 نیو هدنلنطاس دهع ندا تور بسک تا ود هن زخ

 ندم و تاریمو تاريح قوح كىك لوبو یر وکو هسردم و

 عورش ا كن زاغ ناعع ردشل روم نابحاو احا .تایصف و

 كرەدا نصرت هل رالع لتو* یزاغ دا یا یی ود یاب یکیدلیا

 2 تربشع ر نزک نیشن هح هدن ارلا رگ یلوطان | مدقا تدمر

 .تلود ر ردا مکح ذاقنا هدایسآو اوروا هدنرلهنالداع ءرادا 0
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 RA الع یردارب ندا مان یاها هد راز و ردص ۰ ردشم رک هندره

 ٠ یا مود اشا ناس لغواو یدامحاو E نوناق اشا ندلا
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 اطلس ن نب e وادخ وا ناخ دار نالملس لع
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 شا ال روس و تا هناق تاود -.(۷۰۲) هرقنا

 ۳ ۱ ی ب والشاب هنندسح كن تك كنماکح نامرف کوش و ناش:

 ا کم ا هرقن هلب داسقا ك رلذ 1 هدنعوق و تنطاس

 ماقا ها دالب ضعبو مایق هتل ینا یراناکرت یا

 ا و ره وا ناساره ندیهاشداب تباهمو اراش اا
 7 E ل دفا لست ه یزاغ راکدت وادخ ییسهعلق

 ۳ . ۰ .زینلوا رقم هنکلکب راکب یلوطانا یرهرکص

 ۳ تر رظن كن رلت رطح = ا ام وتف لا موم
 ی

 1 و ساختم ۷۳ ناو فوطعم 4ھ ىا مور هدايزألا

 3 .هنرفس ییا مور كره دا لکا هیارک ع تاییترت



 ۷۷ زا باب یر

 ینا ردا کشو لقتسم یاوات در ك
 ناقلابهلبا 0 د رلهلاو هرم نالوا هدنمکح رز كرصيق

 ایلاستو كيناللس یدبا یسهسعطق کا ارت نانلوم هدننایم یرلغاط

 را رامملب . ىدا عبا هنراسنر مور هد راس هرومو هتآو

 تهج كرلناقلابو هنسهووا هم ؛رب ود هدا وا ڻرق فایر ھا

 مو ۵ ندلاعشه رکص نرفر راقانشو و رابرصو رو ص هنسهلاعش ۱ 7

 نطوتو ن e هدرلرب یرلفدنل و ا روبع ی رهن ه وط كردنا 1

 ما ر بولوا ی4 ی دق ناکس كتکلم رادوبنراو راشغا 1

 . یدبا رلشا وا مسقم ه راک کی 3 ۱

  Eنان د كارىش ها هبیرصیت هل دادما کک نا روا ۱

 رفس لالعا مور را دارا شلاق لقتسم ا 3

 یس وعر هل وا و یروسیمو یروح یزاغ راکد وادخ نرهنلوا : 3

Eجد رهمانکیربت ان یداروپ ریش  

 هن ردا بودا حً ی رهش هق وتع د یکب لا یاح و ی رلءدلب 3

 كب هاش الال یکب راکب ییا مور نانلوا قوس هن رزوا

 كل ردا ر ی رکشل مور هدلح مان هود زام ۲

 ی رات رضح هاشداب لندهفرا ِ یدلیا ترشابم هنقریضت و رصح

 هب هنگ الاغ بودا .تعاطا با یرهش دا هلکمشنب ید

 كنتلود مور هدا وروا a رهش ۰ ۷۲ یدنلوا قالا

 بهیمالسا ام ضعب بان وامه بیناکمیصق هلغم وا یسهدلب یجکیا ۱



VA...هباعگ 2 تلود 0  

 1 زادرا وق زره وا تان رفظ هرب ی راف رط دل وک كب س ونروا

 . یدبا هدکعا مادقا هناحوتف میسوت یضوط هننهج

 1 ارم بولوا ل صاح هربف و مان ِء ندهعظع تاح وتف شا

 هلیسا وتف لیلخ هرف یهردنچ ر ,Ce کک ر هرف -

 0 راد كره دنا مت نی مور لا ا داتا

 . یدالشاب هکمر و ناش نافع لآ بوو تاود .

 نیهاش الال دفاع لا یر اا یزاغ ارش

 ۱ نیغلوا لومأم هوغرع تامدخ ندکب سونهرواو عیدوت هباشاب
 یضارا. ردق ییدتسیاو ها رابتعا قاصس یرار ییدلیا البتسا

 e هجو هنسهدهع هلت وذام كعا فقو -
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 ۳ راب دلیا تد وع 44۵

 ا طض ید یهبلق اشا نهاش الال هد ۵

 یاغع كلم دودح هلساماعها کاک ا كركو كملاراشم -

 هازاصن ما نانلو هدلابج ءاروام ندنغیدنابط هنن رلهلسلس ناقلاب

 ٠ هلێاقوشت كلاااو . یدالشاب هغلوا تعهذو قو ا

 ه وسیع كولم هنصوصخ قمرا_ةيچ ندیلیا مور یعالسا لها:

 ىلا ندنرلتلم نادش و قالفاو راو ترصو مزاعو قفته

 ا یسودرا بیلص لهار كليشك كب ا

 . یدل وا جاهم و هحوتم ییعوط وقام
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 کوم هلکغا دادقسا مای لاسزایزدم هواه روضح لره ود
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 ییکبلیا جاح نوعا نعثد لاوحا فاشکتسایزاغ راکدنوادخ

 راوسمش لوا . رایدزوب مانعا هلر a ردق كي نوا نداروا

 هاک < د یییدنص ترص الاح تد رف بهت رد ی رایت صرع

 قالم ودر ل ها نیل 3

 با وح هد ونغو ترمشع تم رس اإ سعد الب تولوا

 هکغا نوش هللالع الکو تم هدکدلیا رابخشسا یع رلقدلوا تافغ
 . (۷>-) یداوا نذدهاع غ هم "الماک نشد

 ه ییا مور هجوا نونا عع لصاو رثا ترسم رخ ول
 هل ریت ا اغ ندرام ور بو ور ۳ فرص نک

 نه اھ ۷ و یدل وبعوف و ی راب رمش تد وع هر

 كن یبلبا یجباح نکیا شا ماظعا یهعقو هدم وجه یادتا اشا

 ییضیع و دسح یسرورت یا هلا لیدعب ترے هلو

 ییدردتا میعس 3 ن ریش لوا نیک 31 دی دش

 زرد

VA4لیا مور راک یزاغ راکدن وادخ هد  

 رج عدشو الا بت نالوا وا ان ا ّ ا و

 ۷۷۷ و ا راعاو نایزت لا ه ربخ تاسیساتو 4 ا

 كب سونروا و یرافرط وفاع و هز و و یوبا ردق هن رات



 هبنافک تاود حران ۸۰

 ۳ ls یرلاح زوربس و 4۸ رد و هلا و هل رب شع برص

 ٠ ندقدنلوا رییس a یهاشداب ت تا وص یس علق شین ندلاتسب رص ۲

 یرلک اح و لوکیو Es 9 ب رص 42دد

 مورو ه هناشاب ناھا دا قره وا تا یناس هاف ه دعل

 اا واوا هیجو هاشاب شاط دوغ .یل ی لا

 4ف وص و هلت اراش یاشاب یا یراق و هیلر و

 ٠ یراتمس كسرهو هنسوو تموکح ٌهضیف لخاد هد كب نابلب

 ندوک ر و یارف برصو یدا وا واک لوح هدزاب ید

 ءیدلیا دهعت هد یلاسرا رکسعرادقلا مولعم ه هبنافع تمدخهقشب

 ا یک نخ كنفص كناري راقم” مهمات وك
 ۳ هدازمش ك دوی ی رات رطح ناخ دا م EE یس هنس ۳

 کم رب ۹ 1 یوئاح هاشتا ودیزق كنب A مودلب

 لنافع اضف یا نالوا یناقحم و هیهاتوک هلی رط سورع زاهج

 یدیسو ی كنيلا دج e لواهن .یدگب هنتم و

 6 9 ید و یا هاش ور ا E سا نت نیسح
 : . نایالشابهم واراسخ ودسحیاشک هدید هبناقکالاع رلاضف روک ذم
 ۱ ۱ اناا ماکحاو قو هد ولنا دات هن رالع وا نامرق

 8 سس ۰ . )۹( ا هورس ماگ ؛ میام رق مک ام ميابصع

 ۱ بود دع فراو کوس تا ود E یاکح نامرق
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 هدنهعاد قوش هش رز وا هرو وس یا ما راس ورندهنوا

 راض ەکح عبطلاب ی س وت هد سم و كنها 1 توطس ندنراقدنلو

 ه فاخ دام تورص (كبنيدلاءالع) كبىلع یلغوا نامرو .ىدا

 كن راترضح هاشدا بودا تمل نارفک نکیا شاوا لئان ۱
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 هلکعا لاتفو ترح العا هدافتس الا 1 هدیلنا مور " 0

 را هو قروه وا لوز زا ۲1 هب یل وطانا نام * نواب تل وم 2

 یداوا یرقهف مازا راح ود نایامرف ٩ تعج هدنسه ر ومشم 3

 یب راکب ییا مورو ینبقا مردلب ناخ دراب هدازهش .(۷۸۹)
 لنامرف و رد رلذء ازق هدهعقوو یبصنم ترازو اشا شاط روع

 یرابرهش وفع رهظم هلیتعافٌس كناطلس نالوا یعرح . لغوا

 0 . ردشلوا

 نامرف - .(۷۹۱) ءوصوق او قو نا ا
 تم وکح د یارف هنس و نادل و یسیفخ قفتم هدنسلتسم لغوا

 یکب راکب ی یامور ندنفیدل وا رسا هتوادعو نایغط راها هب هیئس ِ
 بوریک ههنسو هلرکسع ردق كب یرکی [۱] اش شال ر

 ا کيا قرفتمو لوفشم ها تراخ و ام ب هناغع دونج :

 شب نواو ناشیر و توام لک اشاب شاط روک هلکع | نیقصاب

 هن رز وآتع زه و .یدل وا نانج ۳ دم وام ینا كب

 هدهسيا ی ا قلوا اشا نبهاش 2 الال هدنخر هدنخرات هجاو هحاوخ

 هلا د یغیدلوا شا تافو هع دق تكناشاب نهاشال ال رابخالافت

 ٠ ۰ رود رداشاب شاط دو نالیزوب هدهنسوب



 3 رم و هنفلقوچ نشد . ردشلوا و
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 a هودي ماکحو كولم نالوا ش وا طبر نر امدقم

 ا بج وم ر هدنسهب راح هوقو كلاس هاصع "یداو

 a یلاع صا یالخ ا رص رادقم رب نانلوب هدهیناثع تمدخ
 A ءان ١] ] هنرقا د اطا هب یلاھا لا وما

 و لار برص نالوا رغم ییالوط ندنراقدنلاوا بیدأت
 ۱ . یدلوا لخاد هاراصن نارادمک ایم

 دو نوامش مع" لصاو یربح یوع قاغا وبشا

 5 مور ناک هرکس فاو رادقم اسا لع هداز یلهردنح میظعا

 ام ع 3 ید یزاغ راکدن وادخ تونل وا راصا ه یبا

 ... یوئرطو یتعشو یداوارپ اشا لع .یدلیا روبع یبزاغو ك
 3 رقراغلب ندا دهع ضقت ها مت ساعت هردو لوو
 a هرکص نکا رسا و ییاتسراغلب و دات یس واع وص
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  adحالواو راتو برص (ییغوا سال) یرازال یارف . ِ

 قرهالپوط ر ۰ ردق تكبزو ندهرباس للمو ندقان نشو و

 نوا كناعش یسهنس ۷۹۱ هتشا ۰ یدا بقوم هنانافع دورو ۴
 جوقروق كاو دس كا هدن رلار ص هوصوف نوک لا ےڑب ٠

 0 یمهنطروف لاتف قحآ ی روم هل رهنهووک هنتیحج ر

 هاش دابر 3 عطق نداشتسا جاقرب ها تثشن ندنعشد تاھا ۱ 1
 ردرلب e س خو ام یهیمالسا كلام هرک سعی رضج نابافع



 ی یدالح ريشعش 4 راب كدي زاب ا » هدا مش هدقداللطاب

 ی رلهصوص رم تیعچ «كرهلهراب ید فژ :کر ا كن ایل آ

 ات وات کا تدبخ و لارم > راتفر 5 هدننل آ لب ناراب رب

 تعء ره یرکسع و لوتقم یودنک و نام رج و سآیلدبم یدیما

 ۱ ]| یداوا ناشیر و لوذح هل هلماک

 هح رد لاک رفظ سس 4 (۷۹۱) یراغ روزا رم ترار

 ارکشنم ههبملا فاسطلا رايتخ رابرهش هرکص نقدا یی

 نک ریشالوط رو ندزوک یرح نادیم هل ا يو صاوخ
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r er a Oa A LA RA 
 ادعالوا نددورو تزوناه یودرا سو الصف تی ه را 1 ۰ 0

 ندنفیدلوا شعوط ییهیرح مقاوم ولا كا هللا لوز هنر لارج هونا ا 7
 هنن رلکل هبلغ و قاقوچ كر لبروک ندقازوااهد یماظتن [ و ترفگ كن زرد

 یامایاننج نالوا هدقماننوایراکرو اذ هلباتایاش ندنانارود راد

 بکومو كبزو هدنسودرا برص)یدلوا هشعر و فوخ بجوم هيام

 تهج یغد نولاه بکوم . ( یدیا راو رکسع كيب قرق هدنواه .
 لاوحامالمتسا ندعقوم كسکوت رب یزاغ رایرهش ناهبوشلرپ هدلباقم ۱

aةفتفركشل رادقم هدقدروس نشد  d:لثمجاقرب 2 هيس هبه امد شوج  

Eوشراق ه ین مع در و هدهاشم ینتیمها كن رلءقوم و نيم نفیدلوا  

 یس هم رح ترضم هدارع لزو هل وا داراکز ور رب تر نالوا هدکنسا " 3

 بلق ورتتسم هلا ماوهاةدر قاارآ رب یرلتیم ةدیدقرهروم رردقت و فشک

 راکفاوا هلب رل هناد مدلج هد هسي دلو ا رشم هللا سواسو ضمب ی ران و امه

 نامرفو ص ای عاج اهب رح یاروجرب نوجا زا ورلیدتفاط یراکشلد

 - رایدرویب -

 توی ا قمدخ ص هرجا ناکرا هدنوناه یودوآ

 یدیشفل ومیدوت هنسهدهع ته ناوج رب مان تب سواروآ جا ۰



Aهناقک تلود حران  

 لاجەيلو حورح ىلب رص مان چو ولیاق شولیم ندنرانیغب واوا

 قاب "او یدلکه هناهاش روصح نوعا قلوا , اسم دلا ییيدل وا

 نا هل ر مخ نالوا یلزیک هد |[ کتا هلي س هام ك وا

 : ) 4. ع هللا ةج ر ( دن دلا دش ی ا

 NS ا دل رهیلیا دوج و یانفا هل روصرر نم راهاشداب

 ۱ هل راهصوصخم م ا 1 یار وط جووآ [ رهدل ریکلم .ردراشعا

 ۲ هر وهط رد 3 رصح بم یوم راکدت وادخ .ردشلنارق رد

 و هلل اف یاوا نالعا هدایع یانع ید زوت وا ناک

  رزوورهدازیشمانیلچ بوقمیو دیزیاب مربدلیندهرکسع یامایاربکو
 . یی راکب یلوطانا و اشاپ شاط روی یکب راکب ییا مور و اشاپ ىلع مظعا
 .نیهاشالالو كبییع هداز سونروا و تبهنبآ یثاب وص و اشاپ هجمراص
 .هدهعرد یرلقلن ادناموقهق زف رلکپ ناب و لبقم هرق و كب یشخ هداز اشاپ

 . رز مرزا هنس هر رح تبعجص راس و هنفلقوح ادعا . یدنا راشعا

 یهاشدای یلارق برص هکیدبا نيماو زسههش هجردلوا هنکچ لآ هبلغو
 8 ارا هڪک وا ناهو شمالشاب هنمادآ تافاکم هنا وط یر د یرد

 ی  هدنوطش یار كدر ندنرلنادناموق ندا فیلک یا نوش هنونامه

 e ورد 3 ا هدرولیغاط یهاکودرا و رولسروف هاشداپ هکلب
 ۳ 6 .یدیشمل دنا در ندنفرط

e e ر Ee SLL یاروش ندا لکشت 

 2۳ . قفلوا اا نوک دخ هرا نیکد هب هل ۲ قان وغرو رک هلو

 1 هود هرص جاق ر هنکوا .كيرح فص یخد یرلنالوا قارا شم و

 . لطعم هلتروص ول ینرلبراوس و كعوكروا ینیرلت آ نمد هلیبیئرتو عضو

  یناعجر تهج ثهج تانادعا ینهلج و دارا و نایمرد ی. رب ر كا

 3 ا ینزح باحس نالوا جاس 0 یاضف در هدی دادء و کج



 NE! E اوت و
OEE CEA 

 ۔اراب یلنافعو شلثا عیسوت ردق هندودح هنسوو هنر هلوط
 رد وامه دهع ِ یار 3 Mh كىر ییدعت كنرق

 . ردعغلوا ِ

 $ تاماظت هدنام یزاغ لا روآ دمو . تاماظن ر تا

 رفس كن رل ضاق تنا هده ص یییدنل وا عضو تل ود هیادتا

 رک اع .یدیشفلی داخاهدعاق یرلف و رار هلاودرا هدنعوقو

Iیمهنس ۷٩۳ یرلتمضح یزاغ راکدنوادخ هلتهح ییدلیا  

 ارے ییلخهرف یهردنح یسضاق هسور نک رک هبا مور

 تامیاشیریخأت كن هبراع بورواقرب هدنفس نادیم دیزیابمردلیب نکیآ
 .الفیمض نوتبسب ییهیرکسع تعاصش و تینما نالوانازرل هللا نوک انوک

 سدقم هن ر یر یم اتن ء وس دا و اقتعا فعضلاقان وغرو هدیر> و قفح هد

 نوجارلنامرهق نالوا بایقوذ هش کو دیک ی رکسع ولام و یفیدلوا

 نوجاكءوکر وا ین رلت 11 نع“ د دنکیدارو موزا هط ابتح | یل کل هل و

eهدیولیغاط هر ۲ رب رلهود قج هنل وا  Eكح هنود ی یغوط هنوناره ر  

 یخدال رب دنو و مخو كنلن اشیرب ۱ دل رلد و هسرارولوا

 _ هقح فطل ههلک هن رثح یلدش راک زور و یترنک كنمشدو یفیدلوا قس
 هنتیاحور دادما كزيحاص نالوا لعم هلا « اتعفاا» باطخ و لکو و

 ندراکهاٌمداصموناس و تابا هلتغالب لاک و هعنقم نیها رب کو دیایاکلسو
 الک و تم و یدک هابتنا و هوش هرللکوک مومذم هګ دنا نأایع ققیقح هفراب

  Eدرو رارف هنکنج نادیم ینوک یمنز اهل زو یغایا كار کسع هللا ىلع ۳

 ۳ یدلغاط سا

 له ۱ ید يباتک رفلط ماتم كحالق ر اا
 .یراترضح یزاغ رارهش «یدا یسههک تاربیعشب نوا كن امش یس هنس

 .زوک كرامو بویم ر دلاق ندراصتساو من نیمز یراق عرضت نیبج



 تلود خراب : A۹ ز ها

 ور یی هبعرمشء راس تاصوصخ و ییواعد یهدنند اع

 ۱ لواو ارز نتو بصن ساسهضاق هززوآ كعا
 جد a نیهاش یربالال ندنغیدقل و هدازمش غلاب هدشر نس

  یههنس ۷۷۵ ۰ ردرلللا ناسا یاونع کی رلکب ییا مور

 ِ وا هیجوت ترازو هلیمان اشاپ ندلاریخ هلا راشم رکسعضاق

 رکسصیضاق ینبم هنلاحرا عوقو هد۷۸» كملاراشم یا الومو

 E ردشلوا جا هنماقم یرد اشا ىلع ییغوا نالو

 : ا وا تداع كعد اشا هدال وا وب هدنس كر موق

 5 چ رلتعاس هلبا زانک ی زوس بردا کرا یراب تعا قدر
 : : یدلبا تاجانم هدلو وش هقح

 نوما مرکا بیبح یور بآ

 نوجا زوک نایالغا هدتقرف بش

 نوجما ینزح لد كدرد لها

 هارمه ىكفطل برای هللا
 ریصت و نیعم لوا همالسا لها

 تراس یده اء برا هعا

  ندهکرعم درک هلقاص زمعشچ

 یزمداهتجاو یس لیپ هجو

 هاست هلا كرهق برا هما

 اوا :ادق نی را ند ها ر

 ابا دیش یی هدنلو ند
 ها لامپ یالسا كلم

 همالسا لها ردقوچ كمرک

 ٢ نوجامد ناور هدالبر ۱

Cê r e ۳ 

 ۱ هری لا تا

 ی رصق هلا ندز ییادعا تسد

 هزمهآ ندلد و ناج تا رظن

 | قده هلق یزپ هیادصا ری
  نودکاهم هلک یمالسا دنج

 و دآ یشخم هرجا تاون

 ٠ اپس ها هدنجا قاخ ینزو

 ار اعس ین هدنرخآ

 ٠٠ همتا لالخ ةفرف لزنم

 ٠ همايا هشييا مک مرید



 N باب یګ ر

 یلهردنچ بواوا یییبط یسهفاضا قلاثام هرلاشا نایلس و ندلاءالع 3
 ین: م هنس ەر وکشم تامدخ یساطعا كنماناشاب قالار اب لخهرق : ۱

 ندقدنل وا جت امور ۰ .ردک رک قاوا امملت یایق هام دالوا 2

 یب راکب ییامور اشاب شاط روک ارخ ومو اشاپ نیهاشالال هرکص
 یر ار لرو یاونع اشاب یجدرلن و قرونل وا 3

 هلبساوا شل وا ناسحا ترازو هاما ضعبو هباشاب :شاطروع 7
 تمدح قرهنلیق زىم هل.ا ودع ماظعاربزو اشا ىلع داز یءردنچ ر

 یهردنج ردو هنامز ناخ د ناطلس عاف یم ظع ترازو

 : . ردشلاق طورشم هنسهلالس

 زارب هلبا مو باغ هرکص ندنتوالتیغد مرک نا رق بزح جاقر و
 عینمو شم الن دیآ قل هتروا ۰ شاوا حاسص هدقدحآ ینرزوک . یدلاط

 یغاروط دره و شوسک ی اه راکزور مه ناراب ندا لوزن ندتجر

 یراوسقرهاق یرلتاپآ كنب رمت 7 را هدراز راک یانئا هکیدیشعا روما
 : ردشفل هتکس یک  و
 هلهح و نم ه٤ دق هر 5دعا بوئلوا ترشامم هف وفص بویر نامه و

 هدنننع و نکم هد رد ره یکدسجحور هل رکسع یر: ی رلت رضح هاشداب 3

 غاصك ودرارلب دلوا نعم هنن راو دنک اشاپشاط روع ا ۳ شاپ ىلع 3

 هدازهشیفلن ادناموق لوصو هدنزباب مر دل هدا زهش یغن ادنام وة حانج 8

 رلپ وط یغد هنسهرآ یرافص یرعکی بولب روس عیدو هب ىلج بوقمی
 لوس ندنلامهتسا هروک هنشلباب کتقولوا كرلپوط نکل .یدلدبا بیم

 بار زادنارت 9 ك ییا مر هم دم ندنخیدلوا لومأم ا 3

 3 . یدنلوا

 ی یدلوا 0 7 را دوریکشت ۱ ر تم 1

 ۔زک ةوققحو یتکیدرولب ینارامایاشیرپو مازبنا هدفرطلوا بونلکوو
 هدکدلباهدهاشم دیزناب مریدلس ینکیدلدنا هطاحا هلبا ادعا رکشل هل لمه



 هبناقع تلود مرا ۸۸

 . هقدلاغوچ راج بولاغوچ را هکدنا عسوت هبنافع كلام
 ۱ كع :دیرکسع تالاا راذ و هد4سلا وا ید یی يهاب یلراع

 E فظومو E هلا ارگ سه ۲ یرکسع تولوا

 / هدیناخ دا ص ره ا موزا هني ر یرکسع یراوم

 . هرز و 9 قوا لدن راقح وج هم ر بشود e02 هل, اشا شاط را

 هتمدخ e عزت وا برو مظت یول ہا كا یانا

 . ردےغلیق ذاا نوناق یاقتا ار هدالوا ر 22

 رب هبریخ نا قوح ك ید هدن رصع یزاغ راکد واک حب

 نف هاو راو مولع < A هد و> و هعفار تاسيساتو

 ارطوا یلیخ هدنراهرصاحم قیا a كرەدلا قرت یر <

 یرضومهنیزوکنکلت ینانع تدالج نسوآو كر هشیت یک هقراث هقعاص

 : *یعطق ییادعا * هتفوم = نالوا لصاح هللا هبلغ نظ كرهر وج

 هج را و یدلبا لیوحم و نم هف رط مز از ةظم و لیدم هتعزه

 تایح و شون ۍلدامش تبرش هدیزابرس هنکرعم لوا یزاغ روالد قوح

 ۱ نشود ندراکز ور هتشکرب راسک اخ نعشداما یدلباشومارف یذنا ذلییاف
 نوخ لیس عساویار دم لواو یدلوا اد رهتشپ هداد لوا ند را هتشک :

 یرلنوکس الا غ یت هکرلیدتنا زر نوخ واکدوشزبتسرپ نادم «ی دلوط هلا

 نبآ داهح .یدلوا ىنا قیقع یرلناتسناح قاتسو یامرتوتا

 : لوا با ن رف تاافس نانعشد ناو رس نابکید هرزوا یر هزم

 ۳ .یدلوا رازوهلانرب ینمجنا راسکاخ a راز هلال 4 نوع رازراک صرع

 E  بولوا كاله هلا ساره ناب زاغ ریشعم مخز سابتلا سانسن سال و

 رارف تسورهر و راسا »¢ راتفر ؟ هدن رالاريلد ناتزا فوبس یایاش

 . یدلوا راقتحا كاخ جالا هلا نابقعم تا وص اد رلث ال وا



 ۸٩ ۱ تا یر +

 لاعا و ثا دح | یر هعاق تاوداوا حالا تا کص کی رلش

 رلم )نا هدنس هب راح هوص وڌ هدا وروا قروه وا هعفد یجرو

 ٤  ۱ 1ردشفلوا لامعسا و ظریف را ۳

7 2 

 و

 ۰۳ cea و 2 2

 لوا ندزا وا هناهاش فدرمشآ هیلی مور یس4:س ۹

 با ر نواه روس مع هدرهشیکپ یراتضح یزاغ راکدنوادخ - ۱

 ند رازق جوا كسوعواوئلاب سدن آو یر وطا ربع م ور كرء ردتا

 دیزاب مر دلی یرلم ودخ یسیکیا رکیدو جوزت یراودنک یرب 0

 یبودخحم جوا تااخ مر دابو شمروب جور 4 ییلج توقع و

 كب سونهروا هدنوام روس وبشا . ردشلردتا تنس ید

 راک ر هت زوو هل و ک رفت زو هک اباده نانلوا مد ندنفر ۳

 ءواوا هدنرلګاو راراتوط . رایت شوکو نو هدر رللا

 4ناطاس رصم مک رطح هاشداب یرلن و ؛یداوا مسورزن

 یکی یدتا اطعا 4ملا راش مریم جد یراز ندا رصم و ادها

 افااا یشر نوجا یرل فن ا ندەراس یاباده

 كماعا تبغرو ليم هماشنحاو تاراد وللثم یرابلاع نفلسو

 . یدنا راشمروب رابتخا یتسهناق و اف تام

 لاا لاح وف مور -. یسعقد كب یگهزام ۱

 هدازمش كوب هرزوا كلا مات یتهج ىل وطن شن راهناهاش۴

ISیسهرف هییاچ بوقعب هدازمش هعانرواو نام  

 ید Se وروي اظعءا یکلاع

 یاوه عابنا كب یبءواس . یدا راشقار_ ماقمماق .هدهسورب



aها تود یا ۱  

 ج كنرصیق مور هلآ اقلا نرقءوس ضعبو هلبابابش

 دهوا رذعا ناصع هزاع یرارد قافتالاب ا سوق و ردن 1

  یردب كسوقتورد و اشير ی رلتیعج | یهاشداب تداهم

 ..دلاو روضح كب یوا ا لیم هنرازوک ندنفرط

 نيک تثرح را لماعم هناخاتسک و هرلباوج تشرد هددحام

 بت یدیشلوا نایرج اضف نامرف 3 فده

  rوادخ تدکار 

 : ا یخ ما )+۰۰۰ - ۷۹۱,)

 ۱ ..نامز یرلقدا ۲ فوم ةع رج هلا لایتحا ر ی رلت مصح ىزا

 .ندهاکودرا هل نانعد تیقعل والثم e یا صحا دن زاب مری دلس

 رد دزن ۱ هن راودنک نامه .یدبا رلشع | دعا

 ا یهناکولم یایاص و و خا رص) ضع و تد وع هک الا و

 e 'یدنلق ارحا تعب ۳ هد تو رایدروب

 یم هننالبم كنه رکسع فونصو هنشدلدون وا زونه كنسهعف و

 ر ا قوخ یلدا ر وهظ كىرش دلم هحت

 ۱ 0 كنج زونه تقاعتم کت و ردشءا وا هاضف غم

 هر .xua قرف وا لدتا ا هیشد بیقعل و ن

 ول ۱ دی 1 نمت یادح سو بیرخت ینتم واقم نا كيادعا یک الب



 مان رز رر هواه بکوم نالوا هدکعا تدوع فرا 13

 ۱ | ا قالم ارفظم «

 یس طا رم ۔ہصایق بعز لزع كرار تقرا یوق ایر 1

 تالش و نهو هدنتموطح سنا زی — . (۷۹2) یمن كروس ا

 .هیزاغراکدنوادخ سوغول ولا سین اوف قرهترآ هلوک ندنوک

 a یهاشداب ىل :اغعو شعا تلذم راءتخا هداعلاقوف وشراق

 ید شملا زارحا ی رادتقا كعا بصن و لع یرارمصبق

 ِِ هدلاح ییدلکح ليم هن روک وا قفتم تاک, تواس

 ج ساوه و ےک زایاوا مورح نوتبسب ندهرصاب

 كن رد كر هردن وک راربخ یلزیک ٥ هرادمأت رابرهش ندنادنزآ

 یتکجهر و وکر و نوتل [كيبزوتوا ءدلاح یشیدنلبق سالجاهنتخ

 نکل . یدلدا سالجا هنماقم یرد سوقیوردن | هلکعا دعو

 .رادةلوا هعحارلاب E هاشداب ید سس و ° a تدمر

 نوا ا كعا تمدح ا زا و هلبا را

 .هلطرش و هلکع | ضع ینکجهردنوک ی ید ر e كي یا

 ٠ ٠.۰ , یدنلوا داعقا هتنطلس تګ را رک

 یهعاق یر رکج یا نا و هدنلخاد ی الو ا مویلا

 هو اد رص ناخ ديراب ناطلس ندنکیدا ے لست هیولناق

 -هلکعا ا هنر ربت کم دلی هل رکسع ۳ هدهاعم ا

Vatا یافع كلم ٌهعمض هلته دل رصق یخدرهشالآ هد  

 .هرزوا قوا مادا هدن وامش بک و م لوا هدار رصقو ج



 تل ود مرا ۹

 ۱ دار ع لاقتاو ر نون هکنوج < یدلنوقیآ
 شقنک یرلیا كا ارظن ه هنامز لاوحا یراودرا یلنافع هدنتهج
 ِ نونف لیصحتو قفل وا هب ر ی رالغوا هرواح# كولم ندنش دل وا

 . یدا رار دنا لاسرآ هن وامه تاکر هرزوا كعا 4 رکسع

 اب هدیلوطانا يااا هلن لار فلاوط -

 ۱ - وراصو ندآ نالوا مایق یاحراب زونه ندنسایاه هرو وس

 E هلی وشت كنلغوا لامرف یرارادنکح نایمرکو هک واش مو ناخ

Lsو اکتتا توادع تبار عفر وشراق هد زاب ی  

 دال دا اليتساو طیض رر رر یرلت le ا یهاشداب ت

 هل ییاقع سصع انا ءآ زحا ردو وب نا لو هدنلاح قرش

 1 ۱ نیدآنالوا دورطم ندنرات Sle . یدلدا دیحوت و تیک نو ي

 ٠ ولدجا لیزق یکاح ینومطسف یرالغوا ناخوراصو اشتنمو
 3 “ل ی رلهقاس تم و بودا تااخد هکبدب زباب موروتوک

 0 هکنج هللا ناخ مربدلب یملا راشم دا هل رکف كلی
 : نوا از اخر هدیلی| مور ادا ید ام اوغا و

 2ا یراترضح ها شدا هلکعا ایعاو وک ی رلبلفالفا

 اا ةاصع هد var لرد ت تاوص هن و هل وط هلصسهداتعم

 ۳ ۱ . یدلیا لیکتو ره
 1 ج لخوا نامرق ِ ن وا یسیوف مصخ كنيناقع لابقا

 ۲ بکوم بویعالصوا هن نكيا شم یدآت ةنایزات امدقم كم

 2 هلتم میخ باب هدافتسل ندنسو وب هد :رلیلاب هنوط كنوام



  DS O A aیر را ۱
۱۳9 4 E O BEI SH E RE ۳ E E ا 4 

3 SLR RA ROE CSRS Ag OSA ASE 

 هر کک

 بسا ییاشاب شاط روگ و رەت نا هدزاب یندیلاوح

 یرلتضح ناخ مر دل هدقدل وا نوامش ۳ لصاو کیت

 نالک هعوقو ا ناتامرف بونا هب یلوطانا یی ۲: احا قر ا

 كب رګ لغوا ندلاءالع و رامورا ی راس هده را 3

 سبح ك دم ۰ (۷۹۶) یدلبا راتفرک هتراسا دی او هل ٍ

 (كب لع) كب ندلاءالعو مازعا ههصور ES وا

 ماست هاشا شاط ر رزوا قغلوا لاصیا هنهکتموکح

 هلما وا رادنک هلاراشم یاشاب یثان ندنسهقناس لات رل اوا

 ردکت رهظم ردق هن ره و مادعا ن رسقل وای هاشدان نذا یبلع

 مالعاو تالا یترذعم هلرلباوج لوقعم وا باتعو

 نامرق دالبقرهلوا اقا هدب كب دم هن رزوا كلو .یدایا

 ردششلوا هال و دیف 4 هیامثع تالاا رفد ۱

 تاب رایراتع تاق وط و س اویس و هب رصبق (۷۹:) هنس وا هن

 تسد ندلاناهر یضاق ندهنکنج عایشا یاباش و ندجورخ 3

 ۱ او صالحا ندنبلعت و

 بونلوا تدالج یاول هیجوت و تر لد

 نک ر ونلوا هرصاح و قیبضت هدیونیس كب دزاب موروتوک
 ق )و رطسق یدکی رابدنفسا نلغوا هلک و

 ام نالوا 4 و هلیلرش قفلوا ةر هولا :یاقسلم ا

 . (۰ ( یداروپ لوبق
 ةةءعأاص فا 1 ول هدنفرظ هنس ترد : جوا :وآ



E: 

 3 1 رای یرلت کلع و دم و روهقم هل ییاخ مر دل تاوص

 .  یربلغوا نامرق نالوا ندماعصخ یادشا صوصخاب قردلوا
 .  قفترصثو شمالات هاف هجا لول انارکص ندقدل ردلاق ندهتروا
 e ٣ زاغمو تورح "ییاوت ا یدنروک یپ 3 وا لاصیتسا

 .٠ هتتعواطمطبا ور دیبقت و هنسهرادا تیوقت كنهح وتفم ثلاع ےک
 ّ 1 هدهاشم هدد سعف و :هزقنآ یحات ۶ وس كااحوو . . یدمهلم قا

 ۳ %8 E : : . یدنل وا

 8 E E کز ا NE ؟ ماگ ولور

 2 سوغولوئلاب سین آو نالوا ربنامرفو میطم هیهاشداب ساوا

 E هدن وامه باکر (4r) هدک دابا تاف و مه رکص ندتم وحهنس ىلا "

 ۱ ۳ ۱ رارف ناذینسا الب سوغولوئان لینواما یضوا نانوب-
 0  هدهناهاشدزن اجا تکرحو ندنیدا و یرصش دو

 ۲ هنسهرضاح اللت هعفد لا رب روک بیدأت قس:
 : 1 قابا یوم هنرزوا ای ودک ام د کید تونل وا مایه
 ۰ كلام ةوالع ی رافرط ربشیکیو كيالس دوعوم رفل دونج
 ۲ ی ك هرصاحت یهمفد ول .هچ E )8( ا یاغع -

 ۱ یری رک كن راترمضح هاشداب 4 طنطسق مش هدهسا لکد

 e هدسیآ طقف .یدلوا یریبدت یاراصق ییابسا لاصعتساو
 ا ی رسیت : كيلع اوب یلولبح هرب عناوم هرزوا یفجهنل وا.

 ع ردا قي وعت اهد هنس شم ۰

 E ته تهبل ےک ؟رک - (vn) ی وکی 4 ء رام



PA LEE AEE GF 
  ES SL AEو

 40 ٤ ف ین ۱ 8 2

 كارا یسعا بسک رو و قنور هب و هر[ هاف 7 ِ

 ترغ یضلوا هرصاح كنهبنیطتط دف نالوا یرظنآ 9

 ییرح كناا و ییوسشت كنلارف راح بوریدیوا یه وسیع 1

 لها ر بک ص لدنراروشحالس ربتعم كا كنابوروا هننرزوا 3

 اهجوتم ههیاقع كلام دودح ِ رهن ضاح یسودرا تیلص ِ

 هدقدلوب لوصو هن رالحاس هلوط بیلص لها . یدیشغا تکرح

 ندنشدل وا ا ل لوباتسا یرلت سطح هاشداب

 . رلیدلیا هرصاحم ییلوبکت كره یهنوط محام الب عا

 كب سونروا جاح یزاغ هحوف نالوا رومام هندادما كن هماق ۱

Eمان كب ناغوط راصح ظفاح هد هیدم هل و : ناکماو ا  

 بودا تمواقم هلارفنضغ هنععد تالج ۳ دص

 یک مر دلی ید د زاب نا نانلوا , نظ

 اب ور وا .یدل وا عقاو هب راح یلادشر ا ندتکیعت هنو

 ندا لک 4م د2م ر زع رح فص هدالوا 4م دص 2 ی راتاوش ر

 هلا چور هنسهجلد كردا ناشیرب یقاط قوزو یا
 تسدب حالاس هدن وبه تیعم هدنرلقدلغاط نوچ! نایرارف بیقعت

 قرهارض وا هنعتآ ناهرظننم 9 یرچکب نال وا رانا

 دن سکس یلارق را . ۷۹۸ ) رایدا وا موزهمو بولقم اک ۱ ٤

 یدلیهدا ناب رک ا هلا جوک اکار هنغیاق نی ی

Nکاو هلاوش كنرف ٠ ور وف سوک ندب رخ  

 ا رسا رادقم ۰ رلد دل وا ناتسناح نانس فلج ءدزوا تیزکا



 هناثع تاود رات ۹٦

 طب ل ا اشا شاط لاو دز کلا هکیدبا قوح هح رد لوا

 كنلارق هسنارف . ا تباصا هداز 0 ییا هنسهقرف كب

 هلاراشم بولوا لخاد هدارسا ءیمز ناژ زسوفروق یردا ر

 . تدوع هنراتکلع كرەرو یدقن لد ارخؤم هلا ارسا نالحات

 هشرهعاقجا لاوحا و هلناداع و قالخا كرايلنافك ردرلشعا
 ربسا هد هع و و کا ر نازان تات کو : ور وا لوا لا اد

 هنت ندقدلاق هد زما هرفو ننس قردل وا

 ۰ ردسیشاب 1 كنلارف هسلارف ندا

 ٠ هال تالاا ا نوباه ا

 ا شفلیق نالعاو ريشا هب هیمالاسا هرواعم كولم او

 مناطلم .هرادمان نا هدهماناوج ییبدزا ی اع هفیلخ ےہ

 ی اعا هرکص ندن آ كرهدا باطخ هلبناونع 1 تا

 داشت نون ۵ هلساشاا لیلج ناط س نامامثع

 ۱ در یا اقاس - . یمهرصام با 9

 يره وا ا یراضح لونا
 ۶ ا لیک یدیشمر ولا تیروبح 4تعارف ندهرصاح

 ۱ اف هو یصح تال آ هدف ندكب هرکص ندنسارکآ

 .هطزوک نالوا فورعم هلبماا یراصح یلوطاتا الاح هدنجا زاغو ۱
a ERAT 

 اش وغولوئاب لیواما یرصبق مور قح ۲ .یدنلوا اشنا راصح

 قق ن یا یار و علت و بصل ماما و یضاقو

یرش عماج هلیادحا یسهلح مالسا ی هد رهس نورد
 E ف

۳ 



A ONO CEE E ORR. 7 EE ر 
E E ا 1 ی ۳ 

 ا را کر ِ ۷

4 ۱ ۰ ِ 1 ۲ 4 

n 

 هل و هد زا هلاصم هاش باده ربغآ هاش رزو .ِ

E,رز و هلا وا ندنناروصولخ و ناکدرور لا ی  

 . یدلروب لوک به ز نو زان و ییعافش ترظعا

 جاتا كنم 4عف و هرقنا ًارخؤم
 : روک ادم هدنماکنه ترو ییدلیا

 دعب و جار جا بل .هیمالسا *یلاها و بدر 3 فیرش عماح

 1 ۱ ا ا

 ۸.۰۰ ند ۷/۹۸ re یہ ریه اا هلا راع میم

 قرللوا هایس قوس هنرزوا الاس ندکبالس ردق هنخرات

 يیرودجد هدىلوطاناو اعل سورف لاما یل ا هلاحر

 ؟درزآ 4 هلیتمه اشا شاط رو یرافرط یتسمو هیطالمو خاکو
 ۱ ۳ ید وا | تسد

 ناقار مان هد را ا ااو کو ورظ كس مت ی

 كرف لر یر کس كنا رو ناح رای ناکا ل یاربک ِ
 تف یا ر وهط هدن راف رط دو رگ یی وط هنب ریخا فصن ۱ 2

 ناراو مزراوخو رک لات س رابات ا هدادلاقراخ تا و ت :

 دود او ینکلام سور ردق هه وقسم و ی رااکلا دادغبو 3 1

 تن واع هدرار یيدک و سا لوبخ هد + زاب یاتسدنه یرطول

 كرەىلىا اقا ییماسنا تشهد مت ا ا اشو جارات و ها

 نت درس هرکس نادرست کات محرک یه ۸۱۳
 .یدیا شمروق ودرا هدنرلار غاب هرف بیرق



E ۹ ۹۸هبا  

 اا ناطل_۔ یکاح دادغب نج هنلا تا روت یرلتکلم

 ۱ ]1 كب فو هرق ىلنونوق هر یرادکح رب رات ا ر الج

 ناھ و یوق یکیدتاطبض كناخد زابو هیناخ د زاب هاکراب

 اهلا هنیدزت كناروع ید یراکد كن رلهعطق اتانم و ندآ و

 2 قلوشت هرحو تاج هل رکیدکی ینیفرط هملا

aو لس ه-.دنک كرالح دچا كنلروع  

 كن قوس یا هه او كن رلک اح ین ومطسق

  ندنیف رط راد هناص وصخ و بودا تلط یتسالجا هنن رل هع رو

 . هن آواهناقع نیطالس .یدلک بودیک ارس و

 | لتاوا شمامروک هل ماعم هنامکعم ندرادمکح ر چ

 یتدح و لاعفنا كناخ د زاب یس هلا ص او هنا رص« تافیلکت ا

 ها هددش تابتاع [۲] رهماناوج ینبدزای قرهلوا بجوتسم

 AE تیاعر ك كب هد اطا دز ید ر یارفسو یدنا لأمالام

 0 3 ۱ . ید شمامروک

 ۱ اب هتسمب۳ كناروع ینالوط ندرلنوب هتشیا
 . بوک ینهناقع دودح هلا تارمشح هلرلکب زود نانلوت هدنشاب

 : ۳ لت 2 و نو سما طض ییدهعلق_ساونس

 ۱ 1 . یدلبا

 3 یر نبوت < هرق قرهلوا ضرقنم هیناقبا تنطاس هدزیربت [۱]
  ه..ودندرلنآ تپ فسو هرق هکیدبا رلشلوا لالحا تخت دعاص

 . هلماطخ روهتلاب موسولا روقملاباکلا اهل او یسهماناوجیجترب [۲]
 3 3 (هنلوا رظن هن اشنم كي نودیرف ) . یدّشمالشاب



 ۹۹ . باب ید

 ندشدل وا ش نا ریقحم سوا ا امدقم E تام 1

 رايد دا ندملارا الم o رکص ندقدا یماویس كنلروع

 بلح هلر Se نعروتک ر تویرو ییعوط هه روس ل نوجا 3 3

 یبمرتسم تداع یهژوس دالب و ریخت fe ١] ی راهرو ماشو

 انتعا هبضعت یرصصم ئالم ندماش . یدلبا تد درخت و ار هلهج و. ۱

 هتم وکح ا اک هددادغ دا ال دجا ناسا ما دریا ِ

 تشح و و نانع یاخ را یف وطەقا رع قر هلآ رخ ینفیدشیلاچ
 یدقب هدهجرد قحهدوفوا تجر هب وک اله یدادشب تونل 2

  تدوعهن ر لاتشم عابهرف هرزواقعالغبت رم لادن او یدقأب

eیدتا  . 

 ندا نا دا سرو ۱
 ییعوط هب هبق رش دودح ندهسور ا هایسآ نامه

 رق ءرف هکر وک شقک هنرزوا ماش یروعو شا ال یو

 . یدیشمروپ تکرح 4ن رزوا ناحعزرا هلی وشت كفو

 نت غك زوع ور نده وا (ن_دلارهاط) نت رهط یکاح ناشزرا

eرای هلو نه رات تست ید تا وشخ هب نام هاکرد  

aه هسور و قاق رسا ینلایع ودالوا كنت رهط هرات ناخ یرات  
 . ردشلوا و هد یبس رب كيرح هلا رو : هکردخالا الجا ۱

Eهدغاب ءرف روی  a. كادافیلأت یراهرآ ا ا و  

 هدنف رس هدکلرو شلوا قالم هلا نودلخ نا هدماش رو

 2 ردشماعا و وا هم الع هدهسیا نا شا مروت



AAIبا تو  

۱ ِ 

۱ 

 هناخع تا ود 2 رات ۱

 یزج ولو كروع هدهسیدنلوا ارجا اهد تاثیشت ضعب هرزوا

 ېک دزاب ۳ كلدیک 4و رط یلاطم یاعسا نول وا

e ندنغج هنوقوط هنتظع و تدالج كردقلا عیفر رایرهشرب r۳  

 س لبق ريع كعا افطا رح هرارش. نالوا هرزوا كعا

 1 9 ترد هدنلبعم روک ا )٤ A) ا هم و ورشع ماگ

 را يدا و رادکح ردد ی 0َ یدسقح شیو لغ وا

 ۱ هدزوآ کیک ییلوب هبیا دیزاب ناطلس یدک ییناغع دودح

 : سر ندنلو تاقوت ندنش دن وط یرادن رد هلتع نع هداق ون هل وا

 ی راعبنم وصو یدلوا لصاو ههرقنا هلیشرط هرصیق قرهاص
 9 یدرآ ۰ ۰ یدر وج خد ی رالو كرلەرد ضعب ها طیض

 ۸ .. رایدشا وش شراقهدنرف هرقنا ود راکیادل رهشیت یخدنوامشبک و م

 ناطلس وكيزو ی وای عطق ندناغلابم
 9 4 ناف رط و یدا راو رواکنح كب زو هدنسودرا دب زاب

 ا یرلادناموق كتناطباضو اما رشا لاو ل كا كناب وروا و

 a ندناعجش شرت رب ربت 4 راتدالج هزاوآ وکم عبر 0

 ی نا ربما) ده ش هدن واه تعم .یدبا تک ص

 یروکی واشاب ىلع مظعا ر زوو (رایبلج دمو یطصم و یسومو

  یزاتهجوق و ی وا واشا شاط ر 3 7 اغا ۰ نسح [۱] یباغا

e2 نامر , لاب ۳ نا هداوا ناخ میلس مع یا یرهکی ۱  

 0 . هیافاكغاجوا ردق هنامزلواو هنفیدنل وا تابع او کس ندالتق تناخغآ

 e و . ردراو ین د تاور ر راد هنکي دلند یثاب نابکس

1 



 NN با یجب و

 وصو كب زوریف یکب رلکب یبا مورو كب تنمو كب سونروا

 زکس ربار لراکب نالبو لبقمو كب جوقلامو كب هنآ یشاب
 .رایدا رضاح (یلغوا سال) یرازال هلا یرکسع برص كی

 هل رظذ فرص لندن ه راح ناد یم هننرتک كنعد

 راخذ كنشدو كعا دن یراعمو قرط جراخو لخادم

 قورو كرەديا زیست هل رانیقصاب و نوڪ و كسك رو ا

 نوامشیودرا هدهسپ دادن نایم رد ندنف رط | سا ضعب یرییادت

 و 9 رح راجا نادرا تا شا اهر یاب ندقل زس وص

 نر یح ز وقط نوا تا RE بوایر و

 یراترمضح ناخ مر داب .یداوا لاعتشا رات تشهد لاتق هاب ر

 ید یرگسع لا مورو شمروب ترغو تک هندن فرص

 ندآ هدهسلا شل وا ور ر هاشداب هدنناتمو ۱ تعاصت ِ

 ایا نامز تلف ی رز لابم رک و اشتمو ناخ وراصو

 ی رلکب کسا یتیم هن راکدمهدنا لصاح هس ار تیدوبع ها ا

 یاعلا هفرط وا هل | هلرت ینونامه یود را هحروک هدنفر 3 8 0

 یە اھ هوو نالوا هدنسهجرد فصذ اذ لاحوب رایدتا ا

 ریما هدازېش كوب .یدا وا مآ ا قرفت ثعاب كرەديا لا ءزرل ۳ 3

a 3ام ما و 2 ۲  OPO5  

 یار د .ترمصو یساغا یرچکی و ا رزو هدنریارب ناهلس

 ید هرات مورف بودا رارف قیرط رابتخا هدلاح ینیدلوا

 |اصا و یدل وا نازرک هار یر ره و ناشیر و رامورا"

 ی رت مصح هاش دات 5 .یدشود هن درو i کدر 5 هو

OO 

۳۷ O | 
3 

Ez: 2 



 اه تاود مرا ۳

 . بوقیچ هنرزوا هلی اک دش صاوخ 9 ك یو اعم

 a یاب هک نایژربش ردق هماشق آ بودبا در یراندبا ا تو
 ی 4 ردو راھ .یدلیا تم واقم هم د تالج هرز واتاس

 رويو یلج یه ۳ هدازیشو اوت اف آ وا ندنفج هل وب

 o اشا نشاط

 یک كب یشح اه ساب شا رو وریسا هنادعا تسد ناروالد

 ا . یدل وا دیش رازاک ادق هجن

 ٠ هدرودقت ینیدن 1 هرابتعا رظن 2 لاح. كند راح نفرط

 .ناقار ندنوخ . شه ر ر هب راح هرقنا ویشا

 2 e ب ر ١[. ۱ ]رددودعم ندو عیاقوو هشه دم "یهاود

 ` كىجولاتقو برح هلهجورب هدا کليمو یادم e لوا ۱]

 3 ٍ, ناسلو لاد هدنساداراب رز هماقلا مقتسم هماح دق هکردشل وا لادح و

 2 و e ل 4 ِ ه دن ریمعت الار

 ورد 2 بم ناربش ۶ هرع و e نارا رفت يلا
  .یادالابیهم یادنو لاتف تال تامدص یادص او هتسا دص

 .بوقار هلزاز هضرا 2 هر و هما اک نودرک هی لاوز و اف لالد

 1 ۱ درب راغ و و و یدلوا ماسح ءیروا نابز عیتتسم ماس ترافس

 و . .بورارق کار هدد هک دا شا درک زا هلهح و رب یدوبک خرج

  .ناروالد نانعدنتناپسا لیبصو ربغم ندنفیدلاق ندکنح تروص یاشاع
 شر وک مزر ةکرعم لوا ۰ ۰. یدا شاوا رک ناما شوک هلبا

 ماش هکر ھم ناریلد کا ماج ماج هرادا لحا قاس هک ی دیا مز

 شم العاب کا لیام حاورا تماق هللا حافک حادقا بولوا تسمرس .
 اسو یدلاص تب 0 تب اثر وال د هجن مد بالیس 2



MC ls 
 ناخ ءردلب هکراردا داراو لس هرزوا قاوا ندای تم تا

 a روس قرول وا نوال ا كالود ناکرا ئ رات کک

 نالوا هد رلتر طو یراهشاس تاب رقم یک یراکدلیا ماق هر

 .امعا ولیم هاوهو ماشدحا و ا دیزل یرویعو روج ۱

  فلاوط ندنهدل وا لا صیقن ان فااطو رک 7

 یرلداقعا و داقتعا لاک نالوا هش ارس ۳

 تارک دع ریه ها ایه شو او یر وهن هاّود 1 لاو

 هر اد ا نانلوا مشت هيقلخ ی یر وضحت

 تا نالوا ےت ذ کیو قردل وا لرلزتمو مسکتم ی تینما

 برح هد رقنا مو e هلی ال یسیلاها

 و

Eتكنلروع -:6 ۸۰۵ نا ۱۵ ) یار ا  

 مس ر ناوخ تفه و لامتشا هرزوا هجورب لاتقا شن آ لب ناریلد
 لاععتسا هل وش هحاورا ضبق لاا AXÎNMa ىدلاق ندرابتعا نوش

 یک لاثم الا دج ضایعا هدیسج بلا حور ره وح هکیدراردبا : 0

 )تی . یدیا لاحم قاق هىا نامز ار

 داب درادن نینح یدرتسد 0 دام دربتسد متر .ناهج ات ۱

 هدلبوع رب زوس نورد زورفا شّآ زور و لیوط راح 0 لوا 3
 دوخ بولوا لیلد هاتف هار توم داق هراردام هعنو لبلذ راز نع هڪل ۱

 نوخ هاکمزر یور و لامالام لاتق ةصرع هلا رسفاو رس و رفغم و

 راوسکیاح هکیدلوا لادحو كنج هلجور و .یدلوالآ ها هاو هتک
 .تنآ ندللوا راوس راو هنادم هنادرکنودرک قابا نسوا ناتا نادم

E(جراوتلاجات) یر را . 



REEاب یر ی  

 هنافع تلود ی ۱۰

 ۳ ا نسح هدهج رد قد ال هن رل هب رو ناش هد زاب ناطلتس

 ٠ یرلتنطلس هداعا یبحو هغمامردناط یراسا تزام هللا مارا و

 : : هال وحیلاع هدهسا شک هب نامدکیم رطاخ :تیطن هل دعا وم

 یآ زکس كل رهیمهدیا لمح هقیضت دبق مر داب 74 و دعاسم

 رمد . (هیلع هلاةج ر) ردشهروب انفراد كرت هدرهشقآ هرکص

 لیست یرافداوا بک ار هدرفسو ریس یاننا یسهاکح نش

 ۰ ردقافنا نابزکی نیخر وم تاق هدنشدل وا طلغ در ۳

 . ناب زاغ ےظاعا E ار تا NN را

 نامز نروس هنس جوا نوا بولوا ندنایناغ كولم جافاو

 تکل# ۳ و ها ناو رو تاعوق شال راب اع هدننطلس

 جد نوچا 9 ییک یییدلوا قفوم ا هوکش میت و

 مردلب هلا ت تما و تاش و تک رخ تعرسو شا دیل وت رلدیما

 سو رو هک هدف هن ردشعا تابنا تاعفدلاب یتقاقعسا هنبقل

 ۳ e ةراہشن لوا ك رهام 3 ا یاتا قلر 9 یک 42عاص

 ا هر قو

 ی هراتراا نالوا یلاتما ی تیادب هناعع ةع و هرز وا

 ِ یتسهرب زح هبش ی وطااهدنف رظ هنسزو نکیا زع روک كل وب ك ب ةبن

 ٠ السا ردق هنلابج لسالس كيلهله ًابع یلیا مورو الماك

 . راک هزج یرصف مورو ینلارق برصو ینکاح قالفاو
 یا اما یبتموکح نامرف نالوا داسفلاما هج وطانارار هلکءا



 توطس “نابم هلیادحا هنسح تایظنتو نیناوق یخد ًالخادو
 التعاو زور بایهجرف كرءر و ماکشساو تناصر هنتساسو "

 هحور ناکا (et نده ونعم و هروص باسا ار ا

 ۰ 3 ۰ ۰ #ث سد ۰ 3

 داهح فرش هعف وم اد عایق هاغل وا هدر لح رب ه سصاش هعروص

 فارظاوشجآهاکنالوخ ر لزوک هتسهطاستا هوقو ةتدال و , 1
 لالقتسا ٌةيوقن ًالخاد یرلتراما هقول ناو هدفانکاو "
 هل وش بیعصت ییهناغع تابقرت ندنرلفدلوا لوغشم هلبروما ِ
 و ا ي یراتموک رادكتفسأوا , یسهرف نوسر ؤط <

Eتاونع هلو هنعاسا هباقرسا تالكشمە هلب رلنالوا  

 ناتسو هيلع تلود ل ندنراکدلبب هلوا ردتقم هک ارتشا ههینامتع و

 . ردڈلو اع ووشن روحو جررف هرلااتاو تطع ٤

 نارودلارخآ یلا یلاعت ہللا رھدہا نامثع لآ ناھاشدا ابا
 شانرصا ارم ند کف تعا» لک هشرش عرش ماکحا" ۰

 اب و ربع و A والثم كولم فلاوط راس ی راتل ودو" بويعا ۱ و

 راد بویمروت وک هن را ومات قدرط تناهاو ی هتل یو." «ِ

 صولخ و عضاوت هل ون ندنرلکدلیادیأتو لیکشتهدنجما تیعورشم 3

 لالحاو تکوش *یابم "ناو لالطاوذ قفوت رهظم هللا هلماعم

 : ندا روهط ها را هس ورح تکلم ورد رصع ما شو رایدلوا

 - رایدل و رفط اعاد هن رزوا جورحو مخ تایرات 9

 ےس تایراو | او ماّزحاو تیاعز هبالضف و املع 89



e EE ۱۰هناقع تلود  

 ی نا کم ا صفو مارک او تافنلا ةدامو "ینعم

iناتسا ت 4 4م اع هج وتر كوي  

 . هدقم رآ اموف اوب یا E اغا مر ینتعاطتساو

 ۱ نیا بتر هنسه دهع یر ره ند الف هاکراب مادح نالوا

 دبات 9 راکدایا شا لا ها 7 هدنس4ح> رد تالسا دف یهفیظو

 ی هلتدج و ښود لاک و ر لا هتلود یا را و

 1 ۰ رد وا

 ین هه ولام قوس ME سام

 .هدنناصعاو قورع بویلوا ندنساضعا هنهک كنان ر شکوچ هلا

 ا دوج وم هدنس هما هوقو تابش نوخ ندا نالوح

 زو ن نیعت اقر نا رق الانب هلي سح هداعلاقوف دادعتسا

 0 7 1 ردشملا علب ین س4ل هدو رظ قرد وا

 1 هد رالی یلوطانا فروا ادج ند ةنطو :هدناسوب هتشا

 ۱ 8 لیدست 3 زوجا قلو و هاکتشیعم هن :رایشا ومو باودو هنراودنک

 1 1 قیفوت *یر وب تریشعر كج و زبسبحاص نایلوا یلاخ ندناکم

 7 1 تموکح قفوار هد نو e یس هنس ۹ لب ی راب

 ریخت نهسور هرکص هنس ید ییرکیو شا لک
 زد لیدب € هت سطح رمو ی ود هح «



 باب یر

 .نارفا هلیک وام فانک | یزاغ ناخروا kêl بک ۱
 ۱ ۱1 ردشمالشاب السا جو تارا هدنس4

 -هنفاروطاربعا قرش یرلبلات یزکد هرمز رکاب كنبلو وا

 . هدنناف صت ا تاموکح یسراس تاعطق بواوا بت

 تاود قعشلاچ هروشک ۲ عیسو هه وطانا فرص هلتهج یفیدناو

 .ینجهیلوا مداح نادنچ 4 ینا رابتعا دیزت نوا هيام

 ۱ ین ربخا عافتراو قلور همی ریک هنندادع یرلتل ود اوروا ي ی

 هلیته اشا لاعلس هدا روش هد ۸ ندننکچ هیمهدیآ نایت ا 1

 ییا مور یربش هنردا هد ۷۹۸ و الیتسا باب مث دایوروا

 ااو ارجا یفبناک داهجو انغ مسر قرنلوا ذاا یهاکتخ
 راکد وادخ و ىوش یییدنص برص ا یاح را 3

 یک اک ا مور (۷۹۱) ینا رک وزغءوصوق كبر لت رتطح دیش

 .ییاحوتفاب وروآ )۷۹۸0 ی رفظم و كناخ مددلیو نیمأت

 .هیمالصالا والا خب هام تنطاس بویلیا نیصرت ی رادیما

 كيربت ندباجرهو ىلج“ و لحم هل زارحا فرش و ناش دی نه
 ..یآ رفطتیار هلرلاتو اعد ندنرافرط ناهاوخ ریخ و راهی و
 ۰ ۱ E . یدلوا یلتعمو و

 قبزا یزاف ناخروا هقشپ ندا هل هوس ا
 _ نسح خش شیرالج نسح ج جش یهاش مو شما ریشہ هلاخ كم :اج صف

 .ردشمردنوک هماتبعهبیزاف ناخ روا یواح .یتسهدافآ فیدذوب ینابوچ
Nهنلوا ر ظن هنت "اعم كب ) 



ê 

 هناغع تاود خم رات ۱۰۸

 ت بو وا كشت ید هیسایس لئاس و 4هداهج "یعاسم

  هبرح تاودا یاس ه راب ل والثم كنفن و بوط ندفرطر

 ا یراوسا را و همریشود ندفرط رکیدو عادا و راضحا

 شف وا عازخاو عضو هنیکح تاقىسا هج هيکلم وه رکسع هرادا

 یر ہرا ضاق لداعو لها ی 46 لتسمدابع قوقح و

 کک هدفینم عرش رح ی رل سفت دک ید یارضح ناهاشداب

 للا دماو عر اتو كسکو ندنسهل زن نم دا 1

  یروکو لوو و عماج هلا تور , نالک .هلوصح

 ۱ تاربم و تاریخ هی والم تراعو یارمسلا و راکو ناخ وماجو

 نا هن راعا ورح تكلم ابارس قرنلوا مست

 ل و یدعاوق لود قوقح هدا ساتم هلب هرواصم ل وامو ۱

e 6 dê, a 
 E ید ی هه سکم تباهم كل ود هفام عم و كر 5 2 3

TTالا ۰ كلم تعفنم هاش رهاصم تبارف 9 دّمع هل  

 ِ ِ را لاصعسا و

 فرا نونفوذ خروم هدنجما لا بهت و قحما

 ده هن ران نیذاوف یکیدلبا ص3 هدو لود عیابط

 ا دزاب نا هکهلوش . یدرویدا ناعل یعالع نخ

 3 ِ . ندنفالسا یا وزغو تاکلقسم و هداعلاقوف یسهیرح تامدخ "

 . یوا هشاب نت شات یناموکح و دالد یبا مور بولوا هدانز

 ِ هلن ا 0 هد 4 س س جاقرب تطل و نوز هد رادتفا



 هدنلا كل ولم فا وط هدم | وطانا و 1 e ندنقح ۳ 7

 هلت راکر ههیماللسا ةددع رصانع نال وا فاش و قینغاط :

  یرانادناخ ا ]هک هل وصح عاقجا "یو رک ر ر 3

 تا ار او تا روا اا قارطمص ر هدەسيا نویلاررق 1

 .یدا راج ود هلاسعتسا فعض یا د ادم ويما تخردر نيغ ا ِ

 زار هل ییا صاک روع ى کف یهدننامز یارک فالسا ارز 3

  طباور مک و هتسفصباهزک سم كنلوتسم كلام ندنغیداوب یادت ِِ
 نانعدش بوم هنلوا انتا  ردق یوزل هن سعالعاب ا هدایقنا

 كرەر ود بوقب ینلک هنک وا و كرد وکر وا ینلهتروا ا ۱

 ۱ ییاقع یالبتسا فیس هسراچ آ نادیم لص هنس وق و هننکر ح

 ناقبح هک وا هلبا اا تدشو تعرس - .هدلووا ید

 .یدبا شجحآ رلرب دعاسم هتنالوج كرفیلیا رزو رز ییناوم ل

 توق طقف دوحوم به هلاقراخ ٍِِِِ .تعرمس وب

 . ىدا دوقفم

 ما لزبت ثعاب لصا هڪ و 9 نان ندفر 1 رکید ح 1 ۱

 بوشی را یم ومآ منو هدر ها مانغا تور : کل اوحا نالوا 3

 ریکیاح ههم دق تبالصو یقه” هفسوافص نالوا ماصتعا رم ِ

 ۳ ولا کک ال هرندر_ *هیموع قالخاو قلوا

 لیصف هد راوتلاجات . یدلوا روهلخ" یاس 0 تالاا

 یارسسرح تفارق برص قر لوا تین وا یو

 اراک وس ویشو یسهریشم ییدربتا لویقه وامه جاد ود زا َ 1
 دن

Ye 

E 



 ها تلود 2 راب 1۰

 ف بور ردا هشوو شيع یرلترضح هاشدا هلیس
 ۲۰ ترازو تا راد" نالوا یراج ردق هتتو نیش هکاشاب لع م ا

 لوا ندنفیدلوا مدآ ر التبم هانص و قوذ ی
 ۱ هدنس4 وکو م فلاطو ی ر ما قلا ا ر بور دن وا هن دیک لود

 1 ف ها زسا تاکرج یلاع یاعر فاش هل راهظا قازمسدیف ۰

 ۱ ۱ نالوا نواب مر (نوسریو تکرب . یا رتخلوا

 . تاراطخا [۱] كنن راترضح یرا ریما یرابرهشرهص ةصاخو
 1 لغو شقلآ 1 کوا كم زمى وغي وا وب قباج راچ هاب از اها وخ ریخ -

 9 بیدأتو سبح هلا یهاش دا صا یردو ؟ ا :

 ی روح مال هج ر و عفر كنلوصا قلآ ہرا هجو -
 ۱ ۰ یدآ ش دا درد و نیت نیا ور تكصو .

 هی تبالص هدهسیدروس تدمزآ كن هج رک رالاح وب

 3 عسا لدب هلو هدکلسمو رعشم ینفیدا وا لزازت هلا اوه مس

 "۷ ٍیدب دا بجوم .یرطخ و ررض نوا هدم CL یوفو <

 ۱ ۵ نودلخ نا هلا راهظا اهماع یتئاقحون یسهیراح هرقنا هتشیا

 ۳ نادز ب نوص طقف و شعا دا رآ اهد لبلد 0 هتسهب رظن ءدعاق .

 1 ِ وذ مک نعل روب .نازراو قلعتم هنسابحا ت كنغاح وا ىنا

 ا .ردشا وا لاثم یجنرب هدهغمزود ینسیرظن نوناق كنونف

u ۱ [ا نا ندا ویا ور ید هنس ۲ هلا  

 1 تاذ نالا دزابز هیبقل ا ریما هجرلیل هس ورو ندیا اق رادلاحرا ۱

 ۰ ردشرش -



 1 3 ا

 را مو و یان ا يا
 نیغاط همراط یافت یودرا ll ا هلتراسا کاخ

 کک روغ ا هف ر و ناک داز زهش بول وا

 . یدنا راشلوا ردا اعدا یرد ةئوروم تنطلس یو
 ہاےسو اما قرط فرط تقاسعتم یینلوغزو كناروعت

 یلچ یس وم زکلا هدهد ردتا بیقعت یاکدازپش هژیلاس را 7

 ینایلس ربما هدازهش وب . یدم هل رگ ا قرهلو
 -وس كا هدننایم یدافحاو دالواو یدیفح نالوا رومأم هبقعت 7 3

 ندنروره هىا موز كيلاراثم رفا هاش دج نالوا یس ی

 ییدلب هلو هدهسور طقف بوای هشیت هن راب ا هرکص 3

 هدار وا رە هبفها وک جد رو تاذلابو یواش س رح - ۱

 طبض [۱] ینسهرفو نازخ اشا شاط زور لالوا رخدم

 وام هلعانع راتات نارکتراغ نال وا ناغاط هفرط رهو لاصیتسار و

 زەر دنود هب هنا رب ویهبناقک تایصف راسزا وا تور رخ نر 0

 . رایدلیا لاصیا هلاک ترم یراسخو اش
 ار روت رک :دقح تروص اعاد هدننالماعم ر 1 1

 یشدل وا ۳ كعا رادهنخر یلودر دهاح والثم هاا

 ندناریقحم ییدلیا 7 رک هدن رل همان كن رلت مطح ناخ مریدلپ و

daهزت ژو كرەدبا باب رت رکشل هنکح هدیا 7 زلف ردقو 8  

 شاط روع یالوط قدم کی اد ۱ سام لات نکیآ مزال تمدخ

 ۰ ردو رص a یش دلوا یرو باتع رهظم تاش 1



 هناع تاود عراب ۰ تر

 ٠ ییسودنک هبفامعم و یتفیدل والاتقو برخ ر وب فسأتا عمییالوط

  یبفیدال و ها اش ماهم مها كعا ېد اا ر

 ۱ ا ورالابوا ین راترضح هاشداب هل اهفیطا د وعو هلا فازعا

 سس مدقم و لی فبطلت هلبا اادهو اف ید یتارضح

 رک اقف و4 هب ا NL ییدلوا تارا تم یتکرحو

 ٠ ٠ و افتک | 0 ناما لام

uی اتم ق :رولوا هن سا هد یرلنو  

 ۱ ۱ ۹5 1 یدا ید اس

 تاود ارت او ید وا وخ یھ دراز خو

 ارجا یدنک و لاح شور ینک ودا .كمروشود ییعض یهیلع

 تر طائرات رضح ناخ دب زاب ناطاس 4 وح . . ردبا تابا يآ

 ۱ 4 و ورآ هناکدازمش یک ییبدلوا ییمص یا كعا هداعا هن رلهع دق

 كغا همادا یقاف یهدنررء lC ځد یسمزاب هماتاقتلا ورآ

 ی r هل رصع ناما لا + ردهدنادیم ددا وا ی 4 هن دصم

 نبات ا ٤ و ی دتغاط یک یسورواب لیچ هفرط ره لکد

 . نالاو 3 مار جا هلبط رش قمالاق هدننس وا شاط شاط هدن رابد ٍِ

 3 ۱ ِ ع یلغوا نامرق نالوا سوبحم هدهسورپ كنلروع 1

 a  رضخ یلغوا ناخوراص و هیهاتوک کی توقع هداز نابمرکو هم وک

 3 ن کا یی هه

 وقت ۳ ا داعقاو داعصا و تموکح یخدآ



 ا ووش تا ها غ بے و ندنر راضحاو ثادحا لتا

 ۰ ىدا لکد و رکف ر هقشب .ندنعاقا عناوم قوچ,

 : طلست هنس هعطق لب امور ندنغیدمل وا ذاع a زکد ر

 جرا جاقر نایردن وک ندنفرطا یرصق مور قح و

 یاب رو لاظم نک ندنلا هملوطانا طقف یدلیا تعانق هایاده -

 كسا هلا ق دغا لر درا توعا ود: 8
 تناصر كرا یرفدتیا انا رر ل |

 وبشا نوجا راهظا ی رادتقا ی راشیاتس هدنروضح رو ِ ۰

 ةع و لوس کیا هڪ وطانا هکردشعا طرض ید یه کیا ا

 یەو رقم هرکص ندنتراغو طبض كریمزا .ردرانوب یهیرح

 صصتسم [۱] ییهش :اط نالید رانا هرفواهجوتم هدنفرع نالوا

 هدشدوع یانا )۸۰7 ) ردشوتک بولوا عفد ندمور کلا

 یحءهریک هلاح هن هر نالوا یهاک رذک كنارشج +لرلکی و

 0 .. رداکت فیرعت ج
 قو سام توا درک ینهقاط ست :هرق ونشا د 1
 هدنعوقو رفس زکلای یرلترضح ناخ مر دلس رلیدبا نیشن هیخ هدنرلفرط

 وفعم ندهښناود فیلاکت یرلنوب هرزوا قفلو هدیرکسع .تمدخ
 . یدبا رلشلک هنلاح هبلغتم بولاقوح رنو هلی نام روصو هلکق ۱

 هدمور رايد هکیدرولوک ر بار یرلن و هسا نیم ۰ هببس هن ره روي

 . ردوا هدوا هسا ارا یسواریخ كنلافا



 تلود مرا اک

 2 را وام و ۲۱ هحور یحات تنس 4 راحت ۱

 2 ایوب و : هشاب ندشاب ییا هعیس و کلام ا 1 ال وا

 "3 1 0 . ریدر جافا ییکید هدر ومم ز و .لقا كرەديا

 8 د 9 نسب هنانافع مت هت رل e اب ۱
E 
3 

3 
E 
9 
E 
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 بت 8

 کری ا e رس ید را دا هدیلیا مور و :

 ا 1 لیلقت کلم ی هینس تنطلسو رایدل و ی > راع دو لالقتسا

 ل :AE 2 ۰ رایدردشاشوا ر دق هنس شقا ی الا

 از بوشود هنر یر هلتنطلس عاد ناکدا مش الات

 ... یدناو گم طخ لا هکیدنان وا ناعر لود شاعا ناک

 ٠ طقف یدروک ی ېک روینوس یناح وا ینا هدرظن "یداب

 a ردق هبلغ ر ك وی كا ندتس ولغم و هباقع تلود سکعلا

E 

39 
e 

 8 ضراع ۾ هم و هاش زاب مصع ا .ردشمزوک

 کز زود" شناس ریما نالوا تنطلس ا لو یار ا نالوا

 ی یسهعفو هرقنآ 4-لع ءان و شوا ناباع یرادتفا مدع

 1  ینیقتسم کالسم كنل ود اوا هاتف ما را تج وم تک الف

 ۳ ۳ ٍظع دردو یراب ولج . یدیا شفلو لکت یساو
 2 فطل هلی روص رهق هه تاو شلئاود ل ود:

 رک .رالر ا E کت 8

 9# یا زآ هتشیا دولوا وا ۳ ۶ هسیا ر روا



 اتو دارا
(AA Z ۸۰6) 

 ناکدا توو و

ON 82 

 سو نا او ل ا ا كناخ د زا ناطلس ك
 بونلو یرهدازهش ربك مان ىلج دم و يطفو یسوم و

 كولس نسح و تعاصش لرفط ا ناطلس نالوا ی رک ۱ كنسهلج 3

 هدن راماک نهی رش 4م ورد ودح داروع ندنشدل وا فورعسهلیسو <

 هدارواو شلدا رومآمهتساظفاع حس لالو سا ا

 ماو ج كو هنبلق یرادحام دلاو نافو ا تافو

 باغ هدنسهب راع هرقنایلج ییطصم ندنرلپقاب ]11 یدیشقارب

 یاوامدقم یاج یمیعو شلوا ریسا رار هاب ردب ییاج یسومو.

 ۱ قندی واچ او افتخا كر ەليكج ها رلف رط یرسهکیلاب یتیدلو

 ابا ش دا اعلا هب هیساما نال و یعدق هاکشابهلیقاخ , نیم 2 ٠

Eه دکن لک ت سار هناا وج 3 نالاح لاوق هدر هیلاراشم رم  

 ۳ ۳و یدلوا ثلغوا یک لرفط رانیسزسم نیسرابتخ ن س هتیلا» و

 رر رر دم ىا 2 ود ا ك هماق



 م را ضب سو e نسح یسافا ایر اشا

 ۳ جی داش چک نالو ی تب زوده و مس ق

 1 و و لات و جات هن وار

 ۱ دقع رس كرهلیا نهرت ییلچ ےساقو كرەدا

 ES : ی دنا قاثیم و

 2 ۱ .یسیع هدقدلوا 2 ناو س ور رابات ناَر کلا

اقم هده ور لر هد ار وهط داخ چک ىلج
 ی ر م

 هسامآ دم ییاچ ۰ 9 شالا

 o ا میسوتو شو روم و

 ا ااو ندر رک میم ,E كرك و ا

 زوک و غوا :لاباو یلغوا دابقو هاشتلود هرفو ىح
 u تسد لاصیا هیلاوح لوا ېک د نمو

 روصو و هتک سرا و "شتا لیکتو ریمدن یرارشآ

 1 ا تطاس ا e و تریغ دعاس



 یسیع هده راح - نالوا هدننب ردارب یکی برا هر

 نالوا شعا تلاخد هنرازو تمدخو را یر رک اسع یا

 یعاشوا یدنک راف ا اا شاط 3

 یسٍعهر کص ندنعایض كرادماتر ر زو لوا هلغل وا 1 رقلاراد م :

 ادشا هلا كرت یبلوطانا قرهلوا لست یروسما كنیلچ
 نایلس ریما یردار" كوب TT ید نداروا و . ههینیطنطسق 3

 جد دمع ناطاس یاج" :یردار ییددقار رمسابق رو املا هندزن 7

 :A)  یدلبا اقترا هتنطلس یالاب جوا مور

 هبیلچ یسو» ینسهزانج كناخ دیزاب ناطلس كنارو ِ
 ییاچ هلل وا شقار هدندزن كي بوق هدازتایمرک (- دو 3

 هدنب رو ناب لغاح قآ یهزانج رود ونک ب ll یرلذ اد ناطاس ا

 ید یییلچ یسوم و رایدتا نفد ۱1 هس وصح بوج ت ِ

 ۰ رایدروب تافتلا قی رت

aرادق الا ندنقر لب نايا ریما ییاچ لع بوتلو  

 "یدصتم هن ها یلچدم یردارپ هل روم هیلوطانا رارکت

 ترانو روهقمو ا هءف د حوا هد4س یدل وآ "لاتقو برح

 تو خر نکیا شلوا- روبح هاد لاو رارف هرم زا

 3 a و هکت و ناخوراصو را ا

 یسیکیا تن را ناار زمس دانه و



  هیاقع تلود را 11۸

 ا طقف . یدایا مایق هه راح هلا ناطلس ىلج رارکت
  كنيرکسع ی دوم دع ناطاس هدهلناقم رب 3 نلک هعوف و

 . . .وراصو مازبلا راتف رک ینیقفتمشویج نالو هدنسهدار یلثم ییا
 3 3 ند درهیلیا مادعاو لتف ]١[ یی هاش یلغوا ناخ

 . یکب دینج یلغوا ریمزاو دادرتسا ندنراریما ی راقاعتس اسینفمو
 ب هقر لا اقا هدد یتس هعلق برا و لاو لوق ین راذتعا
 7 یس ۰ نوری تد وع دهسور ] رفظم بودا دایقنا

 ۳ ن بولیکچ هت و 9 لابج هن رزوا تع زه وب

 3 3 e . ردشل وا دون و

 ۳ نصف بوک ندنوکو ینایقفوم وبشا كدزاب ناطاس
 کا روضحت نا ریما یرادتقاو توطس نالوا هدقل و

 ٤ لر وطانا هلیس هرکسع فونض ییا مور نوت هلاراشم ریما

 e یا ندم واقم لئاسو نادقف و الیتساو طبض ییهسور بوک

 E E طع 2 زو ابيقعت ییاطاس یلچ نال وا شمکج هب هیسامآ

 E هلغلآ یتسهعاق هرم اشا ىلع ۰ . یدلبا | رسا هناح لوا ییاشاب

 اطلس ندنفیدل وا شلاط هافصو قوذ هلهج و یه راح دوم

 ٠ ترزوا هسور ۳ قرەل ] تراج ندنالاحو روبع دم

 E  .هقیج هشاب هلیببس یرکشل تلق هدهسیدل وا تاوص یاع هجاهم

 دیر شایع, نکیآ لکد یداتمم كن .راهاشدإ ی هع اما لق ۱1
 م e هدیرویت ولج كکب هاش رضح نالوا

 ۳9 9 5 ۰ ا تششف



 قریلوا سوأم ًاعطفو یدلیا تلحر ههیسامآ رازکت بویم

 ردق هارمسق آ 3 5 قرهشیلاح هقافتا 1 یغوا نامرقو

 )۸۹۰ ۰۹) یدتا رابحا هتعج ر هب« رقنا یکبسونروانالوا, شاورلیا

 ندلاح تاضتقم كعا جار خا ندیل وطانا ییایلس " ریما نکل
 طب است هن رزوا یدک یییاچ یبع امدقم كملا راشم هلفاوا ٤ و

 ی” 4 یردار رګ ناطاس یاح قره وا یسءهریظن كن کیا ا

 یبا مور ند ونيس قافتالاب هلا كب رایدنفساو رادقا ی ا ا
 لئات هدنلیا مور یاچ یه و* ۰ )۸۰۰۹ ( یدلیا را ها 4 نتهح 9

 یسلوا نم هللا ییاخ دم مات هکسو هبطخ هيا رولوا لما

 ما هن رزوا هعف و و . ید شلر دشا رارف 9 هد ردار يا ۰

 ی” و? هدنند وع هنلیا مور ا روبحخ کر یییلوطانا نایلس

 صدر وک رش 1 وا راد رس هریفغ جج ر ندولقالفاو ولب رص یب یلج

 وا یقنم مور سعد و یم a ینا ا لیا مدد طقف 2 3

 ایک یر NS یاچ یوم هد ۵ راح ناک هع و و هدنرلهلایم ا

 .یدلوا ر و نا رتسا هلابح قهاوش ید سدو رامورات 7 و

 هداف تاس وه هدهن ردا هن رزوا یمهبلغو ناعلس

 رده هوا یو اب هشیارب ج تولاط ههناوهش ذناذلو 3

 یهردنح ردم ر رو ندا توت هل اطف لاک یبهرادآ اسم

 تل ود روما (1r) هلکعا تافو ید ۱ شات ی 0

 دامو ایسوتکلم رب دیو .دلاکو ملغ هیلاراشم یاشاپ ۳۱1

 هتایس ۰ هیعتهج قالخا طف بولوا یس راح كتلود و فراو كنیردب 3

 . ردشلوا ى تر فده قم هانی روم هلبتم ِ :



eها تا ود خرات  

 یسوم "نالوا تصرف نیک دصزم . یدلوا شوشم نوتبسب

 ٠ ریما هدکدلیا موجه هه ردا عار هلرکسع رادقم ر ىلج
 ٤ ي زوجا تیفیک ٌهدافا ندنفی دل وا شومبو تسم هدماج .نایلس

 E 4 . سونروا ر ندرانو قح بودا ضع هرلذ ر هک 5

 ۳ - هلکمردتا شارت یلاقص كناغا نسح یماغایرچکیو ریقح یی
 ٠ E هش رفظم كنيبلج .یسومو رفتم ندلاح واج یتیعم نوت

 رو یدمهلو ءراچ هقشب ندرارف -نایلس ربما e ام

 تع نع نانع هیحوت ییعوط ھه هیزیطنطسق ین کد صاوخ ییا

 ب  ندنفر رب وای وک دصق ریغب ا ا نکیا شّعا لاجعتساو

 e فقا و هنایداو راعشا . یدلوا ترخ دل راه مزاع ل وتقم

 : E ترمشع یالتا نکیا تافص هدوتس تاذر فصتم هلمرکو
 جج نایلس یلهسور دلوم . ردشاوا تبا یایاصس
 e SR E . ردو هدنتمامآ تم دخ

 ۔ددحو علل شخ جو تیکیر روسح یاچ یوم - -

 3 مور لالقتس الا هلس داش كن ردارب كو ندنغیدل وا جازما

 هل ردارپ كج وک هدنقح هبطخ و هکسهرکص نیقدنارف یتموکح

 1 e نامش رم. حس دو یاما رز تل واقل هزار نالوا

 E ا یک ا ا تىذما یالوط ندا -ةلافوب

 2 دام یی سونروا هج وو خب ست ی لرکتو

ES 

 یتح ی ریفت نو رزو و هشدنک ی یر هدنمن



 7/7 ا یو سد و الا ا دم E و
 1 ا و هیصوت ینسلوا تدم هل راترضح دم
 هنابز هل ساع  تدالع و رقم نیما ز کو يلچ

 هلبا تالماعم ز زمت ودن رهيا رابتعا 1 ه رصاب "بلا هنسهقیتیلو و یه

 ییسارحا کک یر هن ردن لده وع ءرواصم كولم <

 بیدأتو هفاخا ییلارق برص قرولوا ندهلجو ب ودا ا

 یتسیلاوح ندا لاقتا هنفرصتد كرصیقو نالا

 : ° رماح هل دش یه ینیطنط س ه رکص ندقدشیلاج هصالاعسا

 د ناطلس یلچ نایوج مرا سوو اولا لوس مور نیمه

 رادقم ر ی رل ةرضح هیلاراشم نکغا اهدنا ی : واسم كناخ

 روم هی لیا مور اک ار هنراک م مور ندرادکسا ه رک ِ

 هده راع ناک هعوف وملب ردارب هدلح ماز اکیا هدننرق رَ هنططدقر وب 7

 یدلیا روبعو تعجر هی وطانآ رو قرەيمەلوا بايرف `

 هرارش ن اید لاعشا ندنفرط كدینح ییغواریم زا «د:رصزاو

 مزکیص ا تغاطت ا دیزل هحل ول تویلیا افطا نهنتف 7

 هناف یاسّور . یدلیا موعه ه یا مور رار E یی ۸1۱۹

 لانضمنداماقر هوا ناد رک ور ندنیلح ےس وسيع كولمو

 تیکت اشا E توطشاو کان ب قارو ك یث E ىلعوا ی

nی  Eلغوا زمزاو كب سونروا و  . 



 هنا تاود رات ۱۳۳

 ووا تااخد هیاخ ۳ تکو م رر رر كب هزج

  تعواطو صولخ رث ام ضرع د یلارق برص لیسایاصو
 ٠ اعم , یزد ٹاکب یک هللاراشم هدندزت یبلج یس وم هلکغا

 2 ر رادمانادعام او انا شاط روع هللا كب دمشەداز
 E دوواص هتفرط روا ك دناقلا كورم ءدازېش ندنشیدلاق اسر
 ۰ .ندنسقرآ راطقف .یدنل هرز وا بانتجا ند هب راح هل بیس ی رکشل تلق

 ۲۳ روبات ندنناضم وقاص راچان هاکیشقب یرک اع كتبردارب
 1 : هد شوج قره وا لاعتشا زب ر والآ نا هرات هدنسا رک

 چ هیجو هقالفا بنا ییاج یمومو تیرفظم فرش زارحا
 a را هګراص نالوا ر ا فت تولا :نعو رارف دنس
 ِ_ لق ن ندر رط یرامدآ یدنک ۰ یدلو حورو ی دسح هدقلقات

 ۱ 4 E 0 . ردهدقْ وا نط فید

 ,e LL ا شم یی ما هان و ا سم
 9 E دیزناب لاحرا بولاق هنراتمطح ناخ رخ
  یراکدلیا ثادحا هدهسورح تالاع تطل ةعاد كناكدازېش
 2 رال ناق ا قرهلو تیا هیظع تالتاقمو تور

 ٠ یتغاجوا ینا روی ۱[۰] یدلوا بایماکو منم هلا داحا
 تنل ادناخ ن رکيا شقا ر راسخ راثآ هع ون زوچاكم دو

VON PEVA و 
۹ ۹ ِ 4 

 ̂ قس هيونمم باسا كةل اشير E ندنسهعق و هرم ۱ ]

 یدتفا نیدلادمس االوم یش هنسح هربخا جات هعل ود ی ام هقفوسو
 ٠

TEلزوک كي  Eرر وصت و  
 ۹ و <

۳ 



 ون ه ردص ےس ر نوا تسفانم و اف نالوا ڻړڪم هدب

 توک ترزق یس4عقو هرشاو لار هدتر وص لر ك

 E یلح كولم فا وط ندا ی شرق

 ۱ یاقع کوک هلا وا لعمضم هدنف رظ 4 ۱ زکس ید

 ناک اک ءدلابفا جوا ق رهلیتروف ندفاس ما لات" یتیدل وا راتفر ۲ ِ

 هللا تاب رو ااظم هو وا ناشو تکوش ناشفاور ۳

 جره هتاف و ؤم هسیا هو ع تلود ندا کک 1

 ۰ E . یدتیک بول وا جو

 .نکیا رریشا ع وا هل 1 هکردنقد یاح

 قرلوا قافتا هناشن همور رصیقی رد ناق لدنف رط نال رما) 7

 كن هیات ةن تطاس ادغام نداضف شب جوا .نانلوا درب

 "اهد و راشمامر و ناد الاصا هزواح هبهس ور کالا هنسادعا

 یتکو لم فا وط یلوطانا یراترضح دم ناطاس ییاج ی ی

 نا ریماو تعاطا یکسر هلا ریمدنو رهق 0

 .تباهم زارا وشراق هللارف هنسو و نکاح برصو هنکي قالفا

 لویخ لاماب یهبمورو هبرص كلام ىلچ یسوم سوصخابو
 لا عشعشم هن اج راخ یتاود راق و 2 رهیلیا تشهد 1

 ۱ (یلاعت هللاهجر) ۰ ردراشهتسوک



  SETرات  e 2ها ۱

 اطلس ن , لوا E دم ناطلس ىلج دع
e 

 2 0 لوا ناخ دیزاب ۰ 3

TT3 یا  

 ۳ اچ راک رم دم تب ر 4 تاارما

 د وهعد دن هب اهر واصم ك ولم ب ولير دلاق هته اک هن ردا ندر
o 

 E تاقول كد هداز لاهم یرکسعرس كنیبلچ یسومو یدنایق-
 i ی وین رد حش ندالع ریهاشم یرگیسیشاقو اا هنسبحم
 نر اروم دوم هتماقا هدق زا هلبا هب دعا هفطظ و جد

 تا لیا مور .(۷) ا كرا
 ج لر ی یراتمضح هاشداب زغل وا رونلواهوست"

EE Eدن هشاط وا هلبا کنج ىلج یس و كن  
 3 3 نایصع تعورهر هن كب دنح لغوا ریم زا بودا د تصرف زانا

 : ۳ هم رضاع نهسور ها ناودعباب مفید كب دمع لغو ا نامرف و
 اها ضوع اح نان و یظفاح هسور . یدیشلوا ناباتش

  كموحیم ناخ مردلت هداز نامرف هدهسیدلیا تمواقم هناع ڪش

 ,E عا قارحاو اه یمرواعم یارق و یک سەر

 ف ادي ا



۲ 

 او تن ساق اف نا ود ا ست

 نیسرویقروق هلو ندنسولوآ كان ولا ن EY ندنرایرقم

 ی وی كناذوا لاح رد هدک دید «نیسقج هاب هت ك هس ر وک ینسيرد

 مزا اشا د زاب هدک دنا هب هس و رب نوامه تک ات .یدشمردروا

 لنامرف هرعص او ندا كب دینج واو قوس هنرزوآ

 نامرف كلام رادم ترصن رابه هلی یسازج - بوتر كنلغوا

 .مولعم ن ی هدیناخ دارم ر اا هرح وت هنرزوا

 رهشقآ ند نذلا هذ هدنروجت ةعقو ن شق وا ارش ا

 کیم وک هن لاخ دا را ۹۹ و یرهش هر

 هقبضا و رصح ی خب هد ھوق نالوا ناننامرق تیا قرەروي

 كنتکلم كن دمع یغوا نامرق ۰ (۸۱۷) یدلبا رهام

 ترڪ وهودنا ید یهاشداب : جانم و شوش واصهنب رغاط نا ِِ

 .بولیروم فوت زار ا ندنشدل وا شلوا ریغتم هلبا

 نانو هدند زن هداز نايم رک نوجا یوادت ی راترضح هاشداب

 :هبلا رام ےکح .یدنل وا تاج لانس الوم ندنابیبط E ةهذح 3

 تلع 4 1 ترس ندمظع لال« و فسا يلهتسخ كهاشداب

ly ِقالراب ر روا ادعا ید یجالع روم ها بولوآ  

 کا هدافا و ناب یتفج هل وا یعاحرف ترسم ما تيرفظم

 ف ریزو مان اشاب د زا ماکت هلیکلیکب رلکب یلوطانا

  ندنراغوا یب در ءداز نامرف هلبا لیحو سئاسد لاعا

 هواه ض ص هلهج وو و ر اسا ماد رک" ار ها كن : یناتصم 4

E 3و . یاود  ES, e 



E 

 2 ندنکانکدهع هدقدل راقبح هنوایه روضح لغوا نامرف

 هوم هرج هعلوا بوتو باتع راجود ییالوط ندنفاستعاو طو
 5 نیجرک وکر هنن وف ةياو ر ىلع و ناهنسا ناماد بشن راز ا یاّرعا ۰

 . تقادص نکیا هدنن و ناحو قرهصان هن رز وا یاو قرهالقاص 1

 ak نا و دهع دد هللا هظبلغ ناما یک ملرآ ندندوبعو

 2  یمدن و وفنمراتروق رراتروقیاق طقف .یدلوا نانو وفع رهظم

 ۱ تورم نمە صا al ناغعل آ مزو بور دل وا ینیج رکو ک

 2  بصقا .ییهاشداب :لویخ نانلو هدهاک ارح بود رد ریال ایا

 . یدایرشحوعس ییدلیا رارف یرغوط هنفرط لیا چا هلا بینو .
 سرسد هن ریس قره روب مادقا هنسهرصاح هت وو هدودلوا

 و ءداما همدا زنامرق هلیتج رم هلع كم رک هاشنهش هن نکا شف وا
 E تن 1 e a ۸۱۸0 یالزوم او ملص دید و

 ۳ 0 یادت یاضعا قالفا -. (۸۱) یرفس ار هفرمفا

 2 یتواعمو اد كمانا رایرهش كرهشود تباقرو تسفانم هتنایم

 ی E نوامه بک و« ی ENS ندنشدنل وا ماحرتسا ۱
4 

 تاچ . کب قالفا و یدلا روبع هوطو رو ص

  قرلنوقلآ هدن و اه تاکر ا

 e دن ویسیکیس .یارف راح چه یقاعسا یراب 7

 ىس راق ووو قالت .هرکو  نکی دا شع ی داتةنایزات هدنس4عف و

 راید د نیو یرابرش بضغ ثعاب



 هنوط نالوا هلاک كلام دح رش ءدن واه ر و 3
 یسالاو لوک كن دین یغوا ربغ زا بولیر و ماظن هبروما

 , ۰ فتو رمرزوا كءاتراظنو رص 7 هنعداقو قالفاو نابع و و

 نو هدنساق : غاص كرو ا یس هعلق ي 7 هدنسوقر
 ۰ یدلروپ احا و ریمل ادد ید و عالق ۰ 3

 هداز كب ر ادنفسا هد رقس وبا هم فکر وطعم :

a 3ندشالوا دومشم ەدح نسح بونلو هدن وامش باکر كب  

EEN 
4 

 ۰ كنالصاح یر لاصف نویطسقو یرفنک و .A4 بس وط ندیهاامشفرط /

 یسفلوادلرت لا یت ومزیم رار هلا هریفو لداعم یرلقدل وا یواح

 یتیدلوا ریتم هکب ساق یلغوا كب رایدتفسا یدنل وا بلطندن رشد 

e eیضوط نو . ی رلاضق كج هعلق و یرفنکو  
 نیر ےک د راثد مراکم راب ریش وادها و كرت هن رات رضح هاش داب 2 3

aیدلیا اطعاو ناسحا هک ساق قردلوا رات  . 

 بلس هنموحم همورت 3 هیسام مش 0

 هدز ربت هردص هن تدم رب فسو هرف لن و و هر ا

 كيناح نانل وادع ندنتافاضم هناثع كلام بودا تم وک سپمأت 0 ِ

 فا لاعرا رلىلاو ندنعیاو 2 هرایصح هر نیش 3 3

 نوساص كل رهیلیا مازلتسا یعوقو نوبامش رفع هساح 5 3

 . هدایقناوگماظن تادحرس روماو طرض یساوا كناحو" یمدلب
 هدقدل وا لصاو هبیلکتا نوامش یود را ۰ (۸۲۲) ید وا طبر 1

 هلبا اص وقودو يواع یدناچ كب شب جواب

 تام



 لس کی

 ۰ وم ین بوروی i رقع واز لوت

دمور و ها و
 ه

 ید را ۾ در اا الاس د

 أم هتماقا هدقن زا - سه یرایس ا 22

 بینیم نا کک

 ندقنز ۳ هل و زر فوخ

 ۱ 5 ا ید ندارواو ااو رارف"



 ۰ ا ول هدنور هرو شم 4 ی

 ی یون ی دا خد ا 1

 . یدلدبا ریهلطت ندنو "

 "یدل عیاوت دز ا لد: ةد ا مش ِِ

et.اتشدزرد توا یسهلج | یهاشدا ت تلوص ها  

 ندشاحا هلوبقم تافن زصم و ملسم لئاشف ا یدادنا ۱ ۱

 بولیروب هلاوح ها ع سلح یقاطتسا هل وا ندمان یالعو

 یوره رد انالوم ما سر نیا اک یازاتفت |
 راد_قلیضف ناك لوا ليتم ناطلسلایع جورخ و لا وتف 3

 ییدنک هاوتف نالیریو هدنفح .یدنلیف رادرب هدن را زاب زوریس

 ۱ یکیدلیا ا عضو ت یخد 3

 دخ ناطلس = ..(۸۲۵) لرا میام رگ مناطس اعم
 اق راد لاحت راهدهن ردا نک ریشا رغ واهل راهل اغ وی :رلت رضح ل 3

 . (۸۲:) ردشم ۱

 لکا فانی تطاس نا تایسکلم تاو

 رداق بانح یدا هسا وا یهلا دا ص یاقع نامدود یایحا

 ةماکنهر هاب وا كر هدا عج هدناذر یبهرشبتالاکولئاضف قلطم

 قفرو تمالس و ىدا ناسحا و شخ هلودوب هدنرتف
 و

 قالخا دادضا ی ۱ تاو راقوو تدالحو تعاجش هلتمالمو

 قیاچ ۰ 4 2 : یدبا 0 هددوجو e 2 لوا 13



 هنا تلود جرات ۱۳۰

  ییادنا ر قاشموو ضاپ تیغ «یلکیریک نوزوا ۰۰ لشاق
 .  نابژریش لاثم یسوزاباما ناوجون راتکی هدتحالمو نسح كزا
 یتفاط وهآ هلا هنارفنضع ناما هدنهاکن . یدا نامرهق ر

 2 شک راق هن یر یاهم نا ولی هلبش زا ون ییلچ هدنسهلماعم و

 هلتالص و تلادعق وتم ندرازآ و ی ؛روقو ومر کم هروسجو ملح

 كنهداز نایمرک ۰ یدا نامز Ss هوج ولا لک ن م < ىل

 ارظف هتسلوا دوش , 1 تیز هحاس ندنوناح هاشال ود یز
TOO نحو یه ات r gS E oO ge 

  5 1و

 هدیابش ی نا بونلو هدنشاب یعرکی تیام هدنسهعف و هرقنا

 هنر .رخا | كرەدىا هدهعرد هلا هنادص منع یټم کح لئاوغ

 ییرکیتاذلاب هد شک م شکو  بذیذت مایا نروس هنس یمرکی ردق
 ا اا ا بیرق هقرقو رضاح ةد راحت ترد

  بارخ ًایک هلا هددش ضراوع هلو یدوجو هين نالوا یو
 نکیا یه هلک | هتتسج ییاقوا رم | قرهلوا فعض راحودو

 فامدخ اعقاو ردشمالوا عراف ندقعا ض وا نامز رب ھ۵
 ۲ فسا

 ۱ دم اش عاف نالوا یبانمه ابو كيلس ناطلس زواب

 ۳ رون روک كنوسكب هدناب یراهناریکناهج تاارجا .كنینام ناخ

 ٠ اهد اردق هد ردقت ینیدنلآ ءرابتعا رظن هیموع لا وحا هدهس

 »  زادکتقاط رلود یقیدلو هدنجما تتشتو نارع هکنوچ ردیاع
 . "یاب قلاب كرەدا لاسصبا هتمالس یاسرع هلراتقشمو تن

نازورف هدننابش ماکنه اهد للالحاو لابقا را یا
 1 1 

0 
٠ 

 لندنسهعق و 0 رفا هلل وا  iSهدنسیلاوحا تاقوطو هساما 1



 N باب یعکیا ۱

 زوم هلب ر و ه هلا ردفص رم ام نالوا ناباع هدنناکرح ولاعفا 2

 تقاوم هدازمش طقفو شا فیلکت یمرو ی زف قرهلوا
  جوزتییسهع رک كنکاح ۵ ردسقاا وذ ی تو ا تنش 1

 تاریخ قوچ كب ا آ ىیرلەيظع لغاشم . ا

 نف یراشرش عماج یکهدهسور قرەلوا قفوم یخد هنارمو
 یلاسراهرص هنیمرح ۱[۰] رد رادتی .راکدایرب كاع یراه 1

 هنراتاور اوو یا داتعا هدن ران وامش دهع 3

 زکد هلا راولکیدنو مدنراتتطلس نامر یرهوا هعفد ا
 بتا ید هندزت اراصت لود ېک یتیدلو عوقو یس 4 راح

 فا هنلیکشت هل رم هر < هو ۰ رادشل رد وک نا یارفس

 ندلئاهو نالوا مداح هنناش یالعا یرلتمدخ هنسقر كنهيناقع

 9 او دع

 داش ناقل الو تل دین لا كهاشدان
 هح هم زود هلهح و یعجهنل وا ناب ۳ ندنفیدنلون هو نا :

 ندنااقحا یر وهظ داسف هدننش رک ای و ندنسس هنتف قسم 3

 هدنل وطاتا كهاشدا و زاید وط ۱ تشک الکو ازارنحا. و

 هرابد رک ساوا ییقاط 7 ك ودرا ك رەد رد a رفس

 رارصا ود كەر ى ر نارادس ره قجیآ 1

 هزوبکک ییدلیا كرت هنیروطارپما مور تناملس رسا اید ۲۱1 کل
 4 هبربخ تاسسوم ومشا قرهلل وا ا ًاددج یرلاضق كدنېو لاترقو- 3

 4 ۱ ی یدا شدا فقوب 3



 ٠ هیافع تلود خرات ۱۳۳

 یر اشا دزابو اشا , میهاربا هداز یلهردنح هلکعا

 از رواکا هسبلا هندسج كروفغم رایرهش هرکاذملاب هلا

 را مدآ لوا بودا ا ا 9 ا هل عضو ه هلو

 : ییرکسعو ۰ . یدلیا كىرع یىشابو ی رالا كم وح ص هرص

 ا کیس نوا زونه هدهرص وا .یدلو وآ هج هلو یقاط

 : فدرشد ینهاکتخ هسور ی رلت سطح دا ناطلسم نانل و

 . ههسور ینبرش شن كنرارهکالاو رد هل رالوا شمروپ
 هنس هصوصخ ٌةبرت هرکص نوک یکیا قرف ندنتافو بونلوا لقن
 EE 3 . ( هبلع هللاةجر ) یدنلوا نفد

 ۳ ِِ اطلس ی ناخ دارم زاطلش و

 : لوا ناخ در

(Ase = AEE 

هنرلاور كنیراخروم مور = یسقر یفلطصم ءور
 - 

 ا نالوا دب کیان هد رو بنر هدناخ ج تلا رعاوا ارظف

 و وهل دم رب ود م لج ینطصم یسهدازپش ناخ مر ا
 لیوناما مور رسصبق هد4سیدلیا مابق هتنطاس یاوعد بودا

 0 سبح هدنسهطا ین ره وا تسدرد ندنفرط , سوغول ولا

 ۰ یونس .هرصق ندیهاشداب ار لب laa های 23 شا

 . یدیشاردش رارف یار و هراب رادقم



1 

1 
3 

۳ 
3 

1 
8 
3 
3 

۱۳۳ 
 صحت

 لند هینیطنطسق هدنس هتفه یس واج كدنات ناح داص اطلس

 جاقر بولیدا هدر اطلس ےک درک صوت
 و . یدلبا بلط ینتسارجا كد ع نااغوا هرخأت هنص

 هلا در هلکلک نارک كب ههیئس تموکح فرط لاصعسا
 ت ییلج یطصم 0 ید روتلارعا . یدار و تاوخ

 قیفرت رکسع رادقم ر هنتیعمو قیلطتو جارخا ندنسج

 هک4 بلا یوم دم ۰ ید رب ویلاص هنلحا وس یو كرەدا و

 تبوت یاوعد ردفورعم ود ینطصم 4 زود هدرا رات : مر

 یساما لیا مور اسو رلهداز سونروا هدکدلیا مایق هتنطلس
 همزود . راددریک هنعاسا یاوا ریز هلبا قدصت یتساوعد

 6 عیسسوت و توق دیزل هدیلیا مور هلو كنینطصم

 وع“ كتلود" ناکرا نانلو هده سور ییدلیا تموکح

 هلا هبفاک هو هنرزواو تیوصت یساوغد الاطباو عفد هدقدلوا

 هلا راذم یاشاب . یدنلف تنس یا عا كناشاب د زاب

 هدزتس مزا ییدلیا بدترت هدنرق هنردا هلا رور هليا مور

 یدنک راجان هلکغا قاصلا هنفرط ینطصم همزود "ةلج یرک اسع

 "هلماعمادتا هجهمزود .یدلوا رطضم هکعا دایقنا ضرع خد

 نما لندنتفادص رخ وم هد4سیا ید و هیع رکت

 مادعا و لم هد رد نوا داش ر زور هل وا ندنشدم هل وا

 ۱ ۱ . یدلیا

 لوبفیترازو كن طصم هجهمزود كم دینج یلعوا ريم زا



 هباقک تلود مرا ۱۳

 هرکسع فئاوط لیا مور هلهجو یینرت كنآ ندنفیدلوا شتا

 هدیرکسع هداب قوچ ر یلقلبا هلیمان بع ادعام ندنس

 فرط یکیا . یدنلوا موجه +یلوطانا هلا هیلک وق قرعل زاب

 كنبناندا م ناطاس قح آ ب وشال وڈ راق هدنرارانک ییوص دابواوا

 هلو ا یرمشعكن ر e ییا مور یسهد وج وم دونج

 1 نانلومدن واه باکر طقف .یدمهنل وا تراسج هنس ۵ راح لادم

 اشابشاط روو اشاب ضوء جا رزوو اشا ےھارا م ظعا رزو

 ضرع تكنارما راس و كرلكب ىلع و جوروا و هداز
 س وب هدنفاط راج یود هدناق وط ورد د هنس e هلد وصت و

 . . .یدنل وا بلج هتونامه یودرا ماتریقوتاب كد هداز لا نالوا

 ۱ رطاستا غ ع هدشابم ياا لیا مور هیلاراشم ربب یم

 8 ا الهمر وم تآ اقلا فن ندنفیدلوا ملکلاذفا و

 .ضوع اح یک یتیدنلوا دی روت ند ییوصم بهم زود ملا

 ۱ 1 هکیدبنح د ك رلهدازاشاب شاط روع و هنافطصم هح هم زود كناشا

 یخ قا ۳ ها رزرو هللا ریما ا وکم یی هلدح شیر

 هح هم ز ود هلبس هن وع ردو ۳ كب دہنح ہیک ر تام كرەشود

 هنسودنک ند رابرهش فرطو ناز رک 4 كرت ینهاکودرا

 . هریمزا هرزوا كتا طب ینسهعدق ا نانلوا ناسحا

 یردقآ :تیقب ندن راد نع ییا مور اذ .یدلوا ناناتش یر وط

 نانس ةعط كرلير لب . نالو هدیهاشداب 0 هدن ویش 7

 ۳ ندنماا لا 9 یس واص كکي دینح ندنفیدل وا یدالح

٩ 



 ` Fo ۱ باب یکی

 یرلعا اد 4 یل 222 قرا یلاع وفع 1" كر

 كن دتفم اغب و زا 71 ه را رث رد و لوفق ینطصم هح همزود هنرزوا ر 9

 هاشداب ندنسهقرآ .یدلیا راذک هیلو ندیکسال هلت واعم

 یدشواص هنسههکیحاخ لیزق ند او هنردا ندیلوپیلک راس

 .هنح ر هردابوایدا تسدرد هداروا ندنف رطی رابقع» هد هسا

 یدلتروُف ندعظع قاف 7 تلودو )۸6( یدنل وا بلص

 كرا رات هسرولفاب ه دابقنا وعابنا نامه كننابعا یلیاءور

 هک تو وا لوهح صحت رب تاد یراکدلبا تیقلت هح هم ز ود

 ناتسا ظفف زر ولب هناوا نق یقیدلوا یس ودنک كنيبلج یطصم

 كولش راکنا قد رط راجان 1 تل ود ناکرا نانلو دنا دا ص

 . ردراذغا

 زود وا . (۸۲۰) ی-هصاخ سرد هل مطاط

 ندا یط ع سار ر كنروطاریعا مور فرص یم هلداح هج هم

 ین هینیطنط_بسق ماقتا یا ر ی رلترم طح دا ضف ناطلس لقب ۱

 ن دلاس شرما ترصح نیلصا ولاثوغ . یدلیا ه رصاجت اید 0

 ةد بال دلا ات هدن وام یودرا ای یجد یراذم

 هدنانات فرط ترصت مالعو نازرا یان راود و
 نایمرک و نامرق و یداسفا رصبق نکیا شلوا نایاع یک رک

 هدنشابج وانوا زونه كناخدمحم ناطلس یلج هلیتناعا كن رللغوا

 یایصع هدنلبادیج كنیبلج ینطصم یسهدازمش كجوک نانلو



 هات تو را ۱ ۱۳۹

 حانج یعهلتغارف ز او ساق دا ترسصح هل وا دراو یربح

 دا یصک وص مور تاب .یدک 4ب یل وطانا لاععس الا

 . یدلنر وق ندنابنافع تسد ید هرک و هرزوا

 یاج یطصم كچو ت . نام ضار تاموتف لولطاا

 هما ی e 1 تا یاوهد 4ماقا 7 بر هوس

 .هدازمش هدقدلوا لزا هل وطانا ندهینیطنطسف 4

 ۰ فرط هلا دعاوم ضعب ك سایلا راد رش یسالال كموصعم
 معن راد مزاع فیت وتلاب ىلج ینطصم قرنلوا بلج 4 یهاشدا

 دمع هداز لاه“ ندنافیقوتو بیقعت یهدازمش ۸۲۷(۰) یدنابف

 1 ردشعا تافو هل ریثآت تك ه راب وا تو هرات هدهد و تك

 ر نالو NE دل وطانا ه رض ند رو هڪ و

 لولح یاب مکس| نامز كمالسا داحا هل رات زف عفد كاک وام

 E ءاو ارجا تادنقت ناک مزال هالا مور هلغلوا ا

 ا رر لر اا ارم ندفدتلق

 ۷ روضح E رارف ا ۳ هداز رایدنفسا تولیروب

 و كن كن : ییسیلاوح بونپس ز کلا هلکعا راست همانتعارض هوامش

 ا هلو هی رای ریش جاودزا e < كەم رک و اهنا

 ۰ (۸۲۷) ید وا قاعسا ی ءامدتسا

 هدنافو یلعوا ییا هلکعا تافو ك سابلا هداز ا

 ۳ ها مدفاو نام لآ كلم ةمعط یاس م یرەنلوا سداح

 . (۸۲۹) یدلروب ناز را هباشاب نابلب
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 ا

 زر انس ی رک هر eT HEE ES RL CCS a سو
 24 ر ۰ َ 3

 بک اک

 ۱۳۷ ۱ تب خو

 كرلتصرف یکیدلی هلو ردق هلآ وا كب دینح یلغوا را

 طئاسو ناک ن دنلا هدنهلع هینس تنطاس كرهیعا توف یترب چه
 . ید شاک یقو ی دأت هرک و هاغل وا شعب لارعتسا نم و

 لیلخ یسیلاو نیدنآ هلا كب هزج یب رلکب یلوطانا هنرزوا
 یشح نسحدروف ییغوا هلاك دینح قره وا ما ْعا كب یشخ

 یدل وا و صض رشنم ا یلعوا رم زا و لوتقم هدنلآ ت

. )۸۹( 2 3 

 وا ها € د ےن

 هما كب ناف ندنرالغوا كب دم یلغوا نامرق

 نام کا ایا و قد وش هن ور وم کالم صالحا ی راس رد و

 یهلاطنا نالوا یزکم كاس هکت هلرکاسع نامرق كا
 ناشر ین رصاح ترعج كب هزج : یدا شلیا هرصاح ۱

 ید ك دګهداز نام رق نم شیت توشوفهنرات واعم و موزهم و

 هکر نالتآ ندهصلق هرزوا قلوا یمازج كاکلنکش نيم

 ےھارا یرالغوا (۸۳۰) ند غیدلوا مودعم و كاله هلیتناصا

 كب ےھارا قرەل روی جوز یھاشدا ریش ررب ہراکب یلعو :

 رملا رخآ ىلا هلبغاصس هيفوص كب ىلعو داعقا هنماقم یرد

 . یدلروب دام ر

 یرلالال ی هیسامآ ناو صد 4٤ دق تلا وا :ضح هاشدا

 لذ روآ روز رزولوا ناولو ناسحا هباشاب . کرو

 نالسرا و ردیح ریو یرالغوا هجوف لزق هلا ھو یتاسم

 ی راشع ناکرتو هلازاو عفد یرادنقالایذ یاما یک یلعوا



 هزاع تلود 2 رات ۱۳۸

 ل وطانانا وا ن وه الا اا دا تعاطا تهج

 بول واریپرب نا یتشابناس 3 كى بوقعب ۳ نازک

 ناطلس نالو یدرفح ها ندنشدل وا ید یدالوا

 كا تیصو هندنک ینکلمو تراز یرلترضح دام

  ندهها وک ناذشسالا یسهنس ۳۱ هلکعا معصت یتروص"

 -تاف وهرکص هنر تولوا لتا هناماربحا عاونا ولت م ردا

 ۱ قتراو .یدنل وا دیو هب 4ام تالابا رفد یعاصس هبهات وک هدک دابا

 ا نایدتفساو :نامرق ندک ولم تفئا و هدیل وطانا

 a و لیزتت یک یر یراتوق ید كرل آ توبلاق

 . یدبآ شلددا ليل یرل هب ص هلبا یهاشداب "هلبلح

 .. یامالصا یلوطاا س .(۸۳۲) یراررتمار كب مس

 7  شودح هل اغر هدنفرط ینا مور نامز ییبدنل وا زاها ا

 رع "یا مور و هکب زورف یسلاوح هوط نوجا كماعا
 افشا همزال تادیقت قرهل روم هیجوت هرلهداز سونروا یالابا

 ۱ با مود E ندک د تیب یرلشدا نلوطاا . یدا شلروب

 رک ۳۳ ۱ را هم طنط ف بولیروب ۳ یفلطع هننهجح

 ارو ۳ هن رز وا یسهعلق كينالس هرزوا كعا قالت ی رفظم
  رهش هرکص ندروع عفو هکنوچ یدنلوا مانعا هرکسع وق

ak PF 

 قیضتندفرط ییلچ یسومو شعا لافتا هرلمور هنن روک ذم
 ٠ زواج یهام رب هرکوب .یدا شمامهل رب هلا هدهسيا شادا
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 شک هندادما و .(۸۳۲) یدلوا سیم یصف هرکص ندهرصاح ی

 . یدتا تدوع یرلیک كيدن و نالوا

 هدهس و رب هده رول نه س (AF) ہم يظع میوعاط 9

 مزاع تاوذ قوج ندفارشاو نایعا بودا روهظ مظع نوعاط 3

 ی راحریما ترصح لی رهس ره» یتح .رایدلوا تجر راوح

 ر زو و یراق ندلاسعت انالوم نرصنم یال نما عو
 اشا ص وء یاح ندارزوو ڈا : ےھارا هداز یلهردنچ - ماظعا 2 3

 قعآ .رایدل وا رارقلا راد لح صو راحود هتفأ و در

 وبسا یرلتنعم 7 تدالو كنا ناخ دج ناطاس هدلالخ لوا

 . (۸۳۳) ردشلا فیف زا ر ی رأت كنس و عام

 ۳در هنامرق مک ام. منایصع ی موم تارم رس علاقو

 هیلخاد تاعظنت ردق هنس یتلا شب هدناواو یرلترمضح ءاشداب

 یایماطقف بوروب فاطتقا یتارع تلاسمو مو لاغتشا هللا

 راکب ییا مورو رلکب یسیعو یلع هداز سوئروا ندنادح رس
 هدازاشا شاط روع و كب قعسا هدازکب زوریفو اشاب ۰

 هتعاطا هَر ینماکح ناتسنانوب یلاعشو قادوبنرا ییلج ناک - 4
 هلک اغ كرمعا راق ماكرو ءاک راد راو و ا

 ندنالاح و یرالارق راحو برص نکل .یدنا راردا لاصحصسا 9

 هدکمتسوک هناصخ راوطا ه هینستنطلسف رطقرهلوا دونشخح 1

 مهار یلغوا نامر < نالوا یتعانش ثراو كنادناخ ۰ رایدا
 تم وصخ تاب عف هن قره وا لخاد بخت هقافنا و چد ك



Lea il ی 

  0 eهباقع تلود خرات ۱

 ا ا ىدا شلوا یدعت زادلا یاب هنغاکس دیج هلا
 یهاکتخ هیوق قرەلو عوقو نوامش رفس هنرزوا او ال

 شعا رارف هنلیا شاط داتعم ر طقف ۰ یدنلیق ریعلو طض

 نانلوب یسهلیلح هتشا رادتعا نالوا دراو كنهداز نامرف نالوا

 لیلج وقع هنن قروه وا منم ره شن 2ءافش كنيهاشداب رها وخ

 N یدل 3 قوم یر زا هل يسه دف تموکح و رهظم هبیرابرهش

 3  ندسدأت كنلغ وا لامرق س . یرقم ہیات۔ اکو رياتیبرص

 یک اح برص ها یارف راع نالوا یراقفتم هدیللا مور هرکص

 ات رت ید كن Georges Brancovitch لغوا قیلیو

 0 كره ی هنوطندفر طر نوامش یودرات ولور وک موزل هن رلازج

 تراغو اعل یراح دالب ردف 4:بحاوت داتشنام ره و را وذمع

  یءردنعس نالوا یراق رقم كياتسب رص جد لدفرط رکیدو

  .مرصاح دارفلب .یدلبا ترشابم هنسهرصاح دارفلب هلا رضس
E e۱ هاشداب ینس هع رک ید یغوا شاو شمامهناوا باب رفت  

 E یعاس نا رک یک هلا جوزتو دقع 4نرلترمضح

 ۱ £ كندنک هن راز هلن ایل وبق هواه ایمر كنسهع رک هدهسیا

  سالسیدالویلارق راحت دکدلیا سح > ینکج هیلدیک هنفرط ی وفع

 قوسرار کت هناتس راج هنرزوا كنو .یدلیا اصلا و رارف هندزن

 جاراتو بیم ینعشد الا كب دین و بولیروب ر غ

 : ر شو تلضا وم هن راوج .داتشنامره هدنآ هدا

 9 . تقو لوایح وقنا یسهدووو لدرا هتشدا . یدلبا تردایم

 : یدتا روه



 _ دوسجداینوه وقنا س . یرفم زا مور كدای ره رقناب
 لدرا هرح "الا و دنتس باس داش اصح تولوا هدرکر سرب

 قدضت یداتشنام ره كن د ص رووا لئان ر 1

 لاتق هدنرهنایم هدکدلبا دورو یرکسشل كنوقناب نکیا هدکللا ۔
 نیسودرا نا راد مزام ًادیهش كب دین قردلوا عقاو دیدش

 هعقو و . )۸٤٤( یدلوا ر قرفتم هللا هلماک تمزه
 هل اقم هن رکشل راع نالوا ا و و i هنرزوا

 شان هاش الوق یب راکب یبا مور هر 8 رادقم را نوجا

Eییدلیا بدتر هلا وقناب ځد هیلاراشم یاشا ب ا  

 مزمم ید هعفدو ها شوبحو راسا دق رافر ک هدمزر مرز ِ

 4 هیلو كرت ا رب وا ۵ راملناعگ قردلوا راموراتو ٤

 . رایدلوا روج
 باج رکسع را ما نوت دایوه وقناب هنس یسترا

 ۱ رای هن وط كرەدىا بالر .یسودرا تیلص لها ےظع ها

 را ایت ی لود ا رو ص هننهح هردنع

 ترص < یدا شمامروک ےظع موعش را هلب ون ییاقع یا وروا

 .د وح وم دود راسا لا هل وراحو یغوا قلو یارف

 اا

 موج ك. یلع هداز سونرواو كب ناخرت یسیلاو هردنم
 رېشو را صح هجالآ داینوه وقنا ندنراقدمهلوا عنام هادعا

 هديا هدا جارات ینهارذک نوو السا ت مول نشو نوک ا

 ما
1 
3 



 هبناقع تلود حران ۱۳

 قوس یرطوط ۵هسبلفو هراناقلاب ندنآ قرهلآ ید یهبفوص

 . یدالزا ندنرادی ناقلاب نوای بک وم .یدلیا اع نسوت

 ٠ شتا هظفاحم هطزوک ینطخ ناقلابو شعوط هلوا یدنرد

 ۱ لتدش ك اق یح دو یتغیدم هل وا رداق س روح ادعا ا

 تبوعص راحود هدقع و رابو هراس هرو داز هلل وا یع وم :

 e تعحر هنخاسر ا رابتخا قرط 4عرح هګر وک ییعیدل وا

 راکد ییا مورو ك ؛ ىلع هداز اشا شاط i نامه .یدزسوک

 . بولوا کی یلوو اشاب نابلب یسیلاو تاقوتو اشاب مساق کب
 یردارب كناشاب لیلخ ۾ ظعا رزو و ییوز كنر ۳3 رهاوخ
 ۱ . طابتحا الب هنعشد تیقعت هلا 4او دونج ی دو نال وا

 هک دوو ی ی و راد دایعوا هوص و قرولو وه

 1 A ( یدل وا ربسا ی رادقم

 ٠ غوا نامرق نکیا مأتم هللا مازهنا رفا وخ یاشداپ
 هىلوطانا بضغ ر هلغلوا دراو یربخ ییایصع هن تکی ےھارا

 .. امشب كنيليا نامرق نایناغع بأد فالخ قردلوا لوزن رابشتآ
 1 هلهح و یسهراح توام ی رایدروب هدعاسم هنراغ و

 ۱ 1 هک یم همان افعتسا ندنلیا شاط نالوا یرفم كك مهار

 8 لوبقم هدنوایه دفو تقفس دز یتعافش كن اطلس یسهلیلح و

  هیساما ۰ یبلوا لئان هع رک رابرهش وفع یخد هرک وب هلغلوا
 1 هدرفس رشا ندلاءالع اطلس هدازېش كوي یسلاو



 E باب یھکیا

 رال آ راهظا هل رک ع یهر ادو شغلوا توعد باکر
eشا تلاسب  

8 

 س. ی رلافعتما ہی رتا و هاصم را ارعا كر دناطتس

 اطلس یسهلسیلح تکی دو هدنراتولبق تدوع ههئردا -

 هل ا یاح رب كعا ا ا یالف و قتلوا 8

 0 1 اتک نیفرط هل ا كلدبا هداعا هیاث یارسا ا

 .-رلیدلبا هکراتم هلئلدم هنس نوا و دات قرصاب لا

 هن رلترمضح هاشدان میظع قاشم ی رلکدکح هدفلاس عیاتو ات

 كن دلاءالع ناطلس هدازمش كوب هدلاح یییدل وا شریک رونق ۰

 هنن زوما اند هلیدسح یرا هارد تقفش ییافو عوفو قاارآ وا

 نواو هدهاعم هلبا ادعا و کا عطف ی ران ایه تب و لیم

 هلغ وا عفدنم ید هنتفو برح با یثان ندندقع رام تاهس

 نوا زونه یا دج ناطلس یمیلاو اینم یدنچ را دنزرف

 یرابدنک و سالحا هتنطلس یر ورا ینیدلوا هدنشاب تردا ٠

 ن زک هش وک هلا ك هرجو شا قحا ندامت صا وخ

 .(۸<۸) رایدروپ اوزتاو لاح را ها هرزوا قل وا تحارتسا

 مامز = . (۸۵2۸) ماد رور ما ١ ارعا ہںافتا
۱ 

 نام ترک هبا دعا یس 4 هلا قجوجرب گن ءرادا
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 ا "تم وکح و ندنغامد لالتخا دارم ناطلس كب بهار لغوا
 هب هب وسیع كولم ا ٿڪ ندشاشعا ج ه وا ۳ كن هناقع ي ۲

 هدک دلباه راشتساهلبسالک و یتیفبت یلارف راحت هلکم رد :وک رلهمان ريشا

 ا الع تلود قرهلیصاپ لا هشرش لیصا هجرك
 1 اح نکی دار كنيم و دهع نایر و همالاسا لها هد4هسلا

 رمضاح هدهرک اذم ساجن یسمافل وا توف كنصرف وبشاو یتیدل وا

 ۱ ندنفر ط ی رازج سونال وج لان د راق لک و كناب اب نانو

 یحنزوقط نوا ا هاغه وا نایمرد هدهنامربم تروص
 بولیر و رارق هنضقن ندهموروق یسیزاب زونه دو

 قالفاو سالسدال یلارق ٩ راحو یدلدنا برح لالعا هب هنگ

 بیلص لها ی راز < لاندراقو هدوو و وهابو هلوقارد ی کاخ

 كلام هلا روبع ندنره 2 قرهالپوط هیلک دونج هدنزرط

  بیرو جارات یهیمالسا دالب ناک هن راک راکواو لوخد 4 هس و رح

 مو ,ندامتل هدلاح ییيدا وا تیلص هد رتیک وک ج > و كرەدا

 . لوصو ردق ههنراو كرها اننتسا د ی ات تیکت او

 لا یروطارپعا مور یرلء وط یتقرط هنراو هعفدوب . راد دلدا

 هداز ولهردنح . یدا ین بم هندصقم كمر و هلا لا

 . لیلخ لغوا نالوا مظعا رزو TT و كناشاب

 - اش هجوراص را راکریو اشا ن دلا باش ندارزو و شا

 . لتشهدر هل و تطلس ناکرا ۷ نانلوب هدناخ دم تر

 ۱ ةبتع : یتءوسر رفظ مودق م وز كناخ داص ناطلس وشراق هم وحش



 باب یععکیا

 ارزو ك رک و ندنوامه ی ل رڪ كر ەليا ضرع های 2
23 

 ت سطح دا مع ناطلس ا یدآ زا رلهمان وعد هناسینفم ي

 ږږرلصم تیا وتوعد ررکت نکیآ راشمرتس راسا ترومالوا

 یتسودزا یوطاناو ۱۲۱ تغارفو كر ی راهناطنازتعا یی 3
 عن رس ریس 4قوم یییدنل و كن راصح یلوطاتا موللا ت 8

iزاغو هوا شات لیلخ مظعا ریزو . رایدروب ت او هلا  . 

 ندنشیدلوا ی هاب حاربهنلحاس لا مور كنا
 زوج هدناباقم هراب واک تولا لو نما رو ا

 رک اق وشراق 1۳ "الماک یو امش یودرا جد یرلیهمک 1

 طاب ترغا ر هدنسهظفاحم هنردا ناخ دمع ناطلس .[۲|رلید
 هدنلداقم كنها ¿ ند هدنن رف هب را و یرلت رمضح دارم ر دارم

 ۵ رايدر وب تدالج ا بصن

JERIفرط. تنطاس نکا » یوتکم ةو كلا كنانه  
 یتسارحو a موزا ردشع ا لاعاپ یادعا یزککلم هنیاهدزکتدامس

 هدنشاب ودرا هسیا هدفرط و تنطلس رک او مرودیا راطخاو ضرع 1
 «مرولا رابخاو غیلمت یعاطا موزا ردراو یهاشداب ما هدنقح زکملو

 و یدنا هدنل

 هب همد طنط س سف كن را برق یجا زافو هدننامز لود ساازب ۱ ۳

 یران اصروق زکدهرق ه رک چاقرب قحو ` یداکد مکح یک ییدعت یناترا

 اتاق ی رغ اهدو ینی دم هنلا ی هاب هدلاح یراکدلک ردق ههینتسا

 سینآ و نامز ینیدلوا لخاد ولف و و هب هینیطنطسق سوننزوق

 رب و لفاغ ایک هدیارس iT 4 £ روطاریعا يلو كسوغولوئلاب

 OS ردر رج هدهع دق راو. ین دلو 3

۱۰ ۱ 
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 هناعع تاود جرات ۱44

 | یزاغوزکد قآو رلردا نظ هداسینغم الاح یهاشداب ادعا

 3 ِ  ندنفیدل وا دود-سم هلب راک كد و نالوا یرلقفتم

 . یدیا رازعا دیما یه 4 یلیا مور كن رکسع

 ۱ ۱ ا aS ف وفص با ر ناف ر ط

 یوطاناو هحانح عاص ر ت یلدا مور هلهح ر ع دق نواق

 یر مکب نالبتد لوف وف قرهللوا نایعل هحانح لوص یر

 2 هد زک عید یرلت رطح هاشداب al Bk هصاح او یس ها

 .همانهدهاعم یکیدلبا صضع تانفشد و یدنل وا عل هرزوا كعا ر ارق

 2 كنيهاشدا مف وم قرهل راص هنح وا تار ریهش!لح ال

 مر مرک امرک فر ترح شقآ هکاتفو . یدلدا و 0

 7 ا رلکب بولیزو یرکسع لر هیات هم دص یدا وا لاعتش

  تداهش تدرمش شو اص ا قاط رو تعحر و لوق | شان جەر

 ۱ هر هفت نك نک ول وف و رهش دز حو هلکع |

 7 مات شا قروه وا"ر و لز زە ترک : بسا یلارق 9 راح قم انات

 روح هح و5" هدک دابا لج هن رزوا مانا
 ىر رکی رایتخار ۳

 یوطقم رس لاح ردو یک ینشا بوقب د 1
 كفار 7

 ۳ قرهناوا نالعا و ریهشت یک 33 ر و کت همان هدهاعم هدسح وا

 ۱ ردةنره دان وه وقنا .یدلوا تشهدو بعر بجوم هاد ءا

 1 ع بویمهلوا لباق تاب هدهسیدلبا تربغ ی

 3 رلکب ییا مور نالوا رومأم هن رلبیقعت و یدلغاط هنابر ېر ره

 اوا ردق 4 4 وط نده راو شان دواد کی
 ا ت



۱:۷ 

 ریتم هل حب وک و و ر ارش 3 1

 هل رلرادا وههصن ی رازج لاند راق نالوا قوم کلن :کشدهع ۳

 یدک هنانافع د و ارسا قوچ ك . یداوا و 2 1

 هب هیمالسا كولم ضوب و هماعع ع وبا نوت بم مت 1

 . یدنلیف لاسرا هکب ی یسیلاو هسور

 هنراو )۸٤۹(. یرهتغارف میرتنظلم كنا سم ہناطام

 تاود ناکرا یرالبم هتطاس ندنکیدلبا هلازا یلاوحا نالوا

 دم ناطلس اشا لیلخ مظعا رز و لغم وا یح ندنفر

 راکشآ یجهیعا لوبق كزکرد" ردقن ره هنرلترضح ناخ

 طلسم هکر نوعا تی دف رفقا ها
 هدهیموع تفایض رب هلک ءا اقلاوید ر هوا ا رک ءا فیلکت ۱

 یا ناخ دا ص ناطاس هوررا یزابو فیلکت ا ناطلس

ESهاکلابا ید و وا هتنطلس کر رس ندیکی نر ر  

 ناوحو اطلس هکرایدروب ۳ هی بسم نالوا یکیدق

 قرهالک ۲ ینیدلتوخ هندیرف ماد كنا شا لالخ و

 ۰ [1] ردشطا ظغ ٠

 دا ص ناطلس اکی ندنسارک ةبلغ هراو ًارظن هتاور »0 ۱1

 نلک هعوقو هدهنردا قلارا وا بودیا تدوع هاسینغم هن یر

 ریشلالح ال یواش رز سر كسالسدال ا نیو ر

 ٠ یراترجطو لالم ثعاب كنراترمضح دارم ناطاس یرفظم

E PTE EEOو  



 E تلوو را ۱1۸

 ۰ از هام كا روف ا اطا قلات تح هلن هموم
 ی گنهنطنطسق هللا دوعق هبیرصبق ماقم ارخوم هکن طنط ف

 نوچاعنم یو همر وم ندلاعت ردناذنال وایروطاربعا كل وص

 1 هعنرب هتسهرا توکح دس هشاب ندشاب رو :سودروک

 شنا ِِِ ید 0 وب هنرکواو یخ نوصح

 3 ید یرایدنک ندزوریسو مانعا 0 هروه بودا

E 0۳ عزه یدالزبا  

 ٠ قالطا و وفع ینبم هنفوقو هتادح رس روما یکب ناخرت نالوا

 hs او كي ناخ ر ورادنق ة3 وا أ هرکص

 1 »7 كرەدبا طض یهروم ةلاعش دالب EY Patras هردانابلاب و

 AS یدلدا 1 رناتسا یتماکح ناب و

 م <

a 

 ۳ تب E داخ LL و و قم قا رح ر

 ره .رایدللا ادتساو بلط قرت گرهلیکچ هه قجوو امخی یتغانوق
 ته هدهسی دنل آ کوا كدلابروز هناسحا قر هغ رغمواب ردقت

 : ناکرا ینغج هیمهلوا لنکتم قیماود تم اک تعاطا یاش: نس دادم

  دارمناطلسو رلیدزای هماننوعد هت هیاسبتغم بودبا مزجو نظ تلود
 . هدنرلقدروستدوع ه ی یامور هلا ككرتهنب یترلمارآ و روضح یرلترضح

 و ا E تعس دیدج هده قحو هرکسع فثاوطو اسا نوش

 . یدلروس هداما هباسيتغم یراترضح دم
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۲ ۱ REDE 

  O DI a aEما

 اا لاس را هواه E و J وڌ

 ا ا نینآ ەدەناھاش تاکر كب كب ردن کسا ندمعلا یوم 1

 شعا طمع نارفالاناب هد لو تمدن و شغلوا هیر

 اب وروا و هلا یهاشداب بصلا هنرزوا یافو كرد نکیا 4

 کلم هل سهارا نامرف ا رار# 9 4- لب ناور ررر

 واو ناصع یاول یالعا كرەديا طض ىنكلیلاو نا

 یتسهسغاب تبع هلا بلح هتقافا ةراد ید ییرلکب دوبنرا

 عقاو نوا رثس هننرزوا یسهنس \Ao . ىدا ناوارف

 رقم كکب ردنکسا هلا تالکشمو جانم عاونا هچرک بولوا

EEهدهسیدنل وا رسل یرهش اورو یدل راصح هڪ ا نالوا یتموکح  

 راابتبرص و راغاط كسک وب هلی راداوه كب چوا یکیآ یسیدنک

 زعل یبیرایرهش ةيرکسع قرف هقدلوب تصرف كرهلیکچ هتسهرا
 یدمهل رک هلا ولردر ندنکیدلبا رابتخا یتکلسسم قیضتو

 ك رردنکتما ردق تب شیره تم ام یا

 : , یدم هل وا فرط ر یسهلاغ

 یرلت مضح راعش رفظ رابرهش ا ےیل

 هئرا و داب وه ]627 وقنا نکیا لغتشم لس اغ كب ردنکسا

 رک اسعندهبوسیع رواج كولم هنب نوچگا ماقتا ذخا ندنمازن
 .یدشلوا لخاد هناتسبرص ندنربن هنوط قرهالپوط هل واعم

 ِ یراکدلیا قوس هنیرزوا هیناث كلام ردق هیدعش كرارانع

 هروپشم "کرم هوصوق .یداودرا وبشا ییدلت وه لا وو



 ٠ هاف تلود حران 10۰

 . شویج هدهنراو موب بولو عوقو نیمرف مداصت هدنسهرورمو
 ندنفیدل وا نودا مولع« لاوحا نالوا یلزلزت ثعاب تنهناثع
 .  لونخم ًایلکادعا هلقثلوا فوفص قيسا هروک اکا هعفد و
 دارم ناطلس لوا هنس ر شقلآ و (۸۵۲ نابعش )٤ دمو
 . تیرفظم یی دارم ناطلس هدعقوم یدل وادیهشو روصنم كلوا
 تويا ماود نوک وا هب راح .یدلوا رق ومو بایماک هلا هلماک

 جوک هن lL ید راو تافلت لس هک شقلآ ندر زر

 2 فلع ٣ نابش راج طو او یا هلبا لاح

 . ید رتشا وا نابنافع ریشعت

 و ۱ رقم هاشدا تبشخاو ۰. (۸۵۰) لاع از ام بام دارم میاطلم

 مد ناطاس یس هم رک كنلغوا ردقلاوذ هدنرلتدوع ۵ ه ردا

 0 واو en) رايدر بلور. كرەديا

 E كن اتش ناخ س ناطلس e u نو مزام

 ٠ قرهللوار مک نوک یکیانوا تافو تیقیک ردق هنب راف رشت هب هن ردا
 س یدنلوا نفد هنن ر هص وصخ ةر هدهس ور -یرافن رش شعل ه دع)

 : بولوا ندک ولم ءاقنشو هلدع یرانرضح ر وفغم اهر

 ) عا تدشو هنمرکو لح لاک كناخ دم ناطلس ییلج یرد

 ٠ هدنضوصخت تاوزعو خوتف .رایدا ثراو هلیقح او
 E و a م هنس ابتر ۳ فالسا 5 ه رهش

 دی تی اتم کر



 ار ا

aکی دلنا ارحا ار رو كارت ۲ ا کا  

 ی تیروم و راسپ هر دا هرم ِ ِ

 یک ییدلا ام لدن 1 اا هروربم تاب و یک دارد 1 1

 راشعا ادف یراتحارتساو تازع هعفد یکیا ۾ هنر وغا ت

 قفا یا وا هرکص ندقدل ۲ هنن را رادتقا 5 یلود 1

 العا و قوم ردو هنسیلا وح هرد رتساو هر وم هدنجنا رفط جاوما

 )هلع ر 1 ا 1

 یا نا ۱

(AAI. — ۸۰۵ ( 

 اساس او حلاو وا یاراسا كندعرا ہںاہرق

 هدن راشاب ییا یر کی هعفد ی کیا یرلت مضح یزاف ناخ دم : 4

 یلغوا نامرف تقاعتم ا :طاس رب رس سا هدهن ردا

 ندن رالغوا نداو نایمرک و ناخ وراصو اتش ك عقارا

 یسودنکو ا وغآ و قد وشد هن داد رسا ی راذ دو روم کالم یردردرر

 لاحرد . یدیشا الیتسا تسد لاطا ههسورحم كلام جد . ۱

 ر ید كب مهارا یلغوا نامرقو ناشبرپ کک د ت
 ا یهاشداب تا وص تلص تو ڭا هس ور نوا . او



 هباقک تلود که 1 ۱ ۱۰۲

 عارم ج یافعتسا نداروا قردلوا نازب رک هللا نشاط دام
 9 ك هلو دراو یممانتعارض و یربشکش» Jt هدنض رعم

 . یدل وا ل وفع رهظم هنن هاکعا و جد

 قالی 2 اما كننلود امور ® (Rov) نما 2

 7 گنهبنب .طنطسق الو اش هم هطبغ هک امن كنه رش ملاقاو یتصیاب

 بولوا یرظن ) یمطم کت یمالاسا ماکحو 9 ر ندهت وا یکف

 ب :رهظم هناریشن نالوا نیبم هلا یوبن ثیدح صوصخا
 ٠ ییا مور نوت ٠ ۱ ۱ نیل قوا تیغرو رس دایدزا "یداب

 e 0 e تلود ام هنس هعطق ۳

7 4 

 ار رویشنگ ا زار 2 ی یادت قم یک یا ۸ لار

 هرک وب 1 ست ناخ
 5 و با یا

 و رارت

 . ردا سصح هنا وصح كل ربخ صا 1

 7 و یتتاطتہاو ید كرت یتحارو اوت تور ور هلکمرو

 2 را ندهسور هلا افطا ی داسف لغوا نامرف 0

 : ۳ 4 + زوک یکیدلیا ان هدنګا زتو كد زاب لاطلس ی را وک رز

 نسک زاغو نالیند تا لیامور موللا هنس وش راق ل راصح

 : رو لاکا واشنا هدنوک قرف ر هاور یلعو هدنآ ترد یی خر هعلق

 : دس - یزاغو ات ج۳ راظفخ سمو هنا



 ربا رب هللا 1 كم یتا آ هدنسان ا .رایدلیا ٠ رو 4

 هج راص ندارزو و اشاب ل ظا رزوو یراودنک" تاذلاب 1

 . یدنا راتعتاح قره ا یەجک ر اشا سونغزو : 9

  هدنراهناهاش فرد هب 4 ردا نوچ ا تاکراد لاکا ندنآ 1 1

 لاعا یاس هعلق ةیضع ا ا ۱ 1 راب ڊو  هدهعطق ےس ِ

aیرخالاعیر ۸:۷ بواالب وط ی رلهروصنم رک اب بوریدتا  

 . رایدناشوق یهعلف ارب هدنلثاوا
 ۱ ۳ ظذ هنفالسا [r] هک ن طنط سف نالوا مور رص ايق اخ 4

 e ناک مزال نوجا قمرار وق یه هلو یدنا لر ؟ دا ك ۱

 . ی دیش تا, هتسفک

 هللا هریفو یاباده ی کارو یراضح ن ا < زاغو الوا

 مضعا رزو هرزوا كمروج یوا دصقو و هدن زا ر

 شا تعجارم هللا هیلک یایاطع هاشاب لیلخ و 3 ردنج |

ll -شراق کیا نوا تو كو نالا نوجا ناطق ن  

 لی دم هلا رفص تفح یللاو ۳7 آ هک شاط .هدنتاش راطنق نواو ا 3

 هدهبردا . یدررتسوک جایتحا بیهک زو ید نوجا قمدخ و ردنا ناکم "

 هج لوا ینج هلآ كپوط هلیسهطساو رلي دانم هدنسهبرخجت كلبا نانلوا ارجا 1 3
 ین دل رق رلماج هدرهش نورد ندنسادص تبوطو شلدبا نالعا هبلاحا ا

 یدبشغا هطاحا یهدلب نوتب ید قامود کال زا سا شمبو ۳3

 ۰ ردقاس ريغ هد رات یلثم كيوط ر 2 3

Rsكوب هنر بودا تافو هد ۸۲٩ سوغولوئلاپ لت وتاما  

 نیطنطسق یلغوا رکید هنر ك و سوغولوگلاپ سیآ ون یمکیا لغوا 1 1

E. 1یدیشقی سولج ۽ هد  

۰  

E 



REISهناقع تلود حران  

 CO كنهينیطنطق حق هک داکیس رصاشا لیلخ هکیدا
 طقفو شعلاح هکم ربع زاو ی رلترضح هاشدان یا رام

  ندنبضفو ظبف دیزت كدهھاح ناطلس ندا لر ی رلوه وا هک

 . یدنشمام هل 5 قفوم هثثش ر هقدب

  E6اار تانک لب ییرغ یا وروا 1

 سقوذوتروا هلع ءان و هنوعدو تضم كناباب هيا صوصخ و ۰

 ندامور ندنهدلوا فقوتم هر كنرلاسیک كيلوتقو

 ۳4 3 و ادو يل ودنک ها یارحا فالاندراق ناک صخ مص

 . كتنارادمکح برظ قرنلوب رضاح هل رلهمروفینوا یناکرا یقنطاس
 1 3 د دانص هلا لاند راق هدهسلا شمریسوک ماعشا هنن رلاضر بلح

 نالوا دوجوم نالوا مفار هدننابم مور قباهر

 شفلوت لا دی شی یییهذم فالتحا

 هب 2 , 5 لر رم رام نالسم هدنسیسرک هفوصای كنق راب

 .یدیشلوار دیلصق هل ایر وشم باوج ردالواندکم روک یهالک

 ِ 1 " كعالق بلا سوم و م ورح هدناششن نیطنطسف

 ۱ 3 جاق رب نالوا شلک ندزونج ز زکلابو كل رهدنا مادقا ها رمعت

 E e كرهیلبا لاحدا هرپش نورد توس 0 كب

 n ریموت lL زو ییا ن رصاح

 سقف كرلساباب راروصحم هدر و یدا نود. .ندنسهب یه بر

 3 ر نامارهو بعار هر تح كن هییصعت ا



 oo\ تاب ا :

 .كن رصاحمد ونج نکیا ناشیر وددژم هل لا اقا ق ا

iمت ویشا صوصخاب و رازتسار مک یراهیباق اوا نانتطا  

 نیدلا سش قآ نیبقح 3 نالوا اک هنساعدیرسستهلزوریف ۱ ٣

 تانیمأت ك مارک نظم راسو كننارضح یار وک الم یناطلس عمو 1
 یدا .دادص هل رلاز زوا تباللص و

 ٌهرصاح 0 لح ینو ر یاقتلم هلرهش

 زوترد لا تم دنا زاری توا او ىح هما رب 2

 ندنتهج زکد كرءر وهنسادناموف وڌ یلغوا هطلابهلیساشذا هنیفس ه

 زکد زونه هبا رک ابع قحا » .یدیشعا ثبشت هناقیضت جد

 ا ناک ندکیدن دنو ندسنعپدل وا شما تقلا ۳ اهر ۳

llشاطکشبو یدم هلب دا عنم یلوخد هجلح 1 رح تكنیک هرات  

Êنروستا یر وط هنس ه روا 5 زکد 1 : ولغم یاهاع ندا اس  

 ناطباض یانبح و رخت لی وا هطلاب ندنفرط یراتمضح 4

 دلو تمدخل وب ندا ود هده رصا هدهسپ دن وا بیهرت

 ندنش دا وا ی ریز ا لوساتسا | هطاغ هدر و 1

 للا لطم هدر کوا شا بویم هریک هچلخ ۰ هباقع نیافس

 دهجاب 4ل وط ها A اع تھ ر نلیروک ردان ل هد رات 8 1

 لغوا كب یربدکج رد ش رک ا هل. هطسا و رافازف

 رقم هد هطغ هدهعفوو . .یدادنا له هز زکد امار , مساق ندنرزوا 3

 a ا راقا زقق دره وا نا هلرازونج نالوا
 ْ یدشقل آ لندرلنا ىا نوتز

E 

N 



 هناعع تلود ران ۱5۹2۰

 ۱ اید ارجا ندسقرط هرق

 هام ینیدجچآ 1 7 م و ۳ ا مسج 7 وط نانلوا"

 | .یقرللوا رم هننوک ی وک هليسهداعلا قوف تامادقا كنيطنطسق

 یللا ایون تک رحوب طقف .یدروا وا ای هم قم 4 هوق ندیکی

 ی كنسەرخ 3 یداج ۸۱۷ بولب هد ماود و جوا

 1 1 رسم هملق حق هلبا مع موج رب ترک لار ید

 نالوا یصالخ ثعاب اد وش راق ہزلد ع تكي هینیطن ا

 بوقای یرقلآ هرصاح كوب ر ید ه درک ون یش آ اوز سع-

 نت زام» هدهسیدالابح هراسخحو ار ات کتب را ود.

 : هدرادوریک یاشا ۰ یدمهقبج 4شب هلرلدوط 6 نهد ردژاوب

 ٣ ایا ول نا هلا هاشدا, تولوا لونقع ناط ون

 یدلیالوخد هار هرصابق ناش 2 لاکاب قرهلوا زرجوم

 : ناییصو ناوسننون اراظتناه هب و ممه ۔ےم ر هکییتعر د هیف وصانا

 هداروا یزاع هعج وا قرهنل وا بلق هعماح یدیشاوط هنورد.

 . یدنلق ا هللرکذ یاخ دمع مان هدهبطخ و ادا"

 ۳ ۲ ار هلی تمقا وبناتسا ردق نوک یمرکب یرلتمضح ءاشدا

 ٠ ی .یدروب تراظن ها ریس كن رلهبرق راوحو ایظتارش

 .ردشمامزسو ؟ مرکو جر ردق هبلاراشم هه ولغم تام جافرب

 نیک یکی یکی یدب رد خرم هن رللام و بهذم لرامور 4 دوج

2 

 ی



 ۱ 3 هب هنا تاب و ۱ دلم ر دا بص قیرات هش رایدنک

 تلود ر تا زاتما ماطر ا ا ردق |

 لوساتسا ه ا 1 . ردشااقنای 1 هلقتسم تعاج یرلن 3 هدنڪا

 نار دڈیراق یمادوص یهظفاح و ۷ رضخ هدا ز لالح یکلضات 3

 راد e ر# بس هن رار ۳ درب قرهنلوا 0 aS نا 1

 . ردشا و عوئو هن اهاش فی رشت هه ردا نوجا 3

 . میراوظم ترازو نل مد دود لنت كناشاب لب ا

 یزو وا كن راوصو هبهردا .(۸۰۷) کا

 ناف هاش ی رس قرقو هنسبح كناشاب لیلخ مظعا
 هن راوی رلت رضحهاشدا هيلا راشم یاشاب یدلوا رد نایرحاضق 2

 - ٽاف رشت نالوا را ًاعدق ه دنا هزصایق هدنبمن كرتا ۰ 8

 نده صاع لبطصا یدفا قراب هک هل وش ردشتل وا افا هلم ام آو 1

 ا ر لوت روا ضا ىلەلشلاو یلاثح مص ص ن اب دنا همم ًاصوصخ

 هدنراتنطلس ریرس یر هاشداپو یدلک هنوامه یارس قرهلوا راوس
 ناهز دن دانص نالوا داتعم یروضح هلا ت تئطاس ناکرا هلنابو- سلاح".

 و یار .یدرک هنوامه وای ملا یراق دلوا قم هدنرب ولر

 رک ندکدت اد كرهدنا ىنغت ییهاشدای یامد ندنغآ رب به

 - هلرادبژمدب بوری دیوا قاآ هیدنفا قیرتاپو مایق یرلق رضح ءاشداپ ا

 راضح قرهنلوا رارگتاھد رب اعد ۰ یدرویب اطعا اصع ر لرهو
 دووم هدنون امه ت یدلدا توعد هنونامه ثدنام مهمجاب

 ءرلیدروتوک هبهناتقن تاپ قیر هلا الاو الآ رلاشاإپو 33 نالوا

 .ناش ولع هانبراترضح عاف لاح وب . یدیا سوئداتنک یمسا كقرتاپ
 2 ردن هع لئالد ندا ار یقسیسایس 1



e e e ik 

e 2 راب ۱ ` \OA 

 اولن ۲ زد رمورو لاففا وقرات هبرارد هرکس ندنسه راح

ی هیلیط:طسف مش ما 1
م هلا رام كغا :لاکشا 

 ب ل هدر و ىدا م

  تعفر ودج ا اا هلا نادناخ مالال یلمردنجب
 . قح ۰ یدنا زن اح ريغ ةسایس یعاود كنو [۱] بولوا هدکما
 1 ید نا هدن را را یراترضح یاب ناخ دارم ناطاش

 . هآ تاظو دلم ىا رابتخا هتراظن ییاا لیلخ و راتح "یصو

 یارادفارط رار هلیانق كناشا لیلخ .یدرولوا شم تیوقت

 7 دا 0 .دیهب و ل ید رلا شاب دهغو توقع نالوا

 . ردشلاق لحم ی ظع ترازو دنسم هنس کیا هرکص

 2 ِ روا e یمهنس ۸9٩ — . یر كاتت رم

 : غوا كب قحا ندندافحا سوئر وا بول و عوفو نوامش رق

 ..یراترضحهاشداب و اا ی.دالب یاوتج ناسب مص كب ییسع

 5 ینهاک :دابش هده وصوق : كن زاغ راکدن واذخ یراو ؟ رز ا ید

 E: E 2 ا نوا کوم رکص ندکدلیاترایز

 ۰. ی دلا

 . .یدشلوا ر 3 زو هلیمات اشاب ندلاریخ 3 ۷" ۷۰ قرهلوا تاما

 ٤ هدهسیدبا تلود لجر ر, رردمو ردم (۸۱۳ ۷۷ ۸) اش اب ىلع یلغوا
 ۸۱۳)اشاپ مهار لغوا تیآ .یدنا راو یغل زن الابم هعدمج قالخا

(AY —لیغوا تن آ . یدبا تاذ رب راکطابتحاو لماکو ریغآ  . 

 . هرازو و ندکلر کیت ید یدرد .e یدیا اغا لیلخ یخد.

 ۱ . ۰ ردراشُما دومصا

 ۱ ۱ ی ارز ۰ : ردشلکم ظعا رزو ترد ندهلالس و ١] 1 بت

 1 ٠ تاذ E همدشاقباس هدنلود ردصو میکحو هنقف بولوا لیلخ هرق



۱۹ 

 روم ی ظع ترازو دنسم هلا یکلیکب رلکب لبا مور 7 ۱

 رام ) °۸ ( هنس ینا قرهلروب هیحوت هاشاب دونم ۱

aا دا راد و تدالج * یاول ق قوس. هترزوا ناتسبرص  

 ٠ و ا ا 4 هلغل وا شاک ی تفل ر

 و ۳۳ 3 راد دېش هده رص اع یاتنا 1 شات هو رق یاط

 . یدلو عوقو یرایرهش
 زغوا بودا تافو یلغوا قو بقاعتم ینصیلخ كدا رغلد 1

 ی رد روک ذ دا و الب هرکس یآییا یخدیرازال نالوا یاخوا

 ی رله ا كلا دا ص لآ طاس كنحات نایت به ندنکیدنا

 یداماد كن راز طو ۰ ید رک مرال لاقتا را هناطلس مر 0

 ها ا ل یاعدا همان ی»هج وز یلارف 9 هندوت نالوا 3

OTOLکس نم تل ناب سد  E EOسس لوس سم نما یزد  RINعن تک تست  

 دود ص ه- ها اها هلتهج ینیدل وا او یسودنک و نت

 بانا تقوم ر ندنفرط تکل ددانص و نابعا قرهلوا

 ندنفرط هجأارق-چو وغاا [۱] یردار كطعا رزو نان وا

 هنسهلخادم هن كنهبنس ثموکح دن :کیدلدا لتق ا هل

 قروه وا هعفد یعنچ وا یزاغ یاشاب دوم و یدنروک مور

 نوصح ی ییسهعلق هردنعم بوبرو هنرزوا ناتسب رص

eناتسبرص ۰ ( ۸٦۳ ) یدلیا لالجا ةضبق هدر وآ یت وک  

 هلبا یا مردان تم هرکص ندنس 4 راحت هوصوق یمو ا

 . ردندنرلقجوچ همریشود تاورخ ادرار [۱]



 هباقع تلود خراب ۱ 11۰

 کک دارم ناطاس آرخؤم و شلوا راذکجارخ ههبناث تاود
 وا هردنس كرل دنا در ظ لغوا قیلیو یلارف ندنفرط ا

 ست ٠ دقع هرکص لدنتع زه یدالزا LS E شقل وا ط.بض راهعاو

 ِ دار رفلب زکلای هرکوب . یدیشل دا هداما هن هدمدهامم نالوا
 راسا مق الما ناتسیرص قردلا هدنلا راراع

 ۱ E -.(0) ی رس كل هروم

 3 وق. ك ناخرت هرز وا كمال دادمآ لدتقر و ه ر وه هدنماک نه

 : 5 ..هرصاحم داراب ی دیس وا روم هلاغشا ین ما ناتو ها ها

 د وا E یری روو هدب ران رهس تید وع ندنس ا
5 

 + رع هداز ك ۳ اتوا لوا ین ر ۳
 دج ناطلس دوم حاق هلراتواعم ماعضنا كرلاثاب سوتغزو

 3 رایلکیدن و هدلحاس ز کلا و البتسا یهروم ی را

 : راتآو ا A ا رهیلیا اا یەلکسا جاق ر نانلوب

 ی دو هک رايد روب مارآ يح بصن هدوکساو اشاع یتسهقیتع

 2 ِ E ۱ ِ ی مانعا نداروا ہنےف هر لرعم فاش

 . دوسزکد هه تم .یرست كنوز لر بودیم از از

  یموکح هرسصام 1 راز / ونج یر :یدیشااقتم و <= ج واهدنلح

 ید .یسیعج واو یم هر بونسكن الع وا رابدنفسایرکید و

 لالتسا ه هینیطن طق هدنرلهنش ٠۰۰ كبيلص لها یعدرد

 ار نوزبرط كننادناخ هرصاش ندا رارف س رزوا



 ندا تدوع ا ی رک ر نا €

 56 رايدر وب ربشست یهرصامآ هد Ar ا فا و 1

 نکیا نا ا من ةدرور كب لیعاعما ىلع ا ریت ا

 ضمب فارصنا ندلود تالا و یافنا افخ ها لغ وا ق

 . دونج بونیس نالوا یهاکتماقا .یدا شاوا نابتسم نیا
 كم لیعاعسا هدقدنل وا رسا نتفرط ا ورقم رفت

 لغد اا تک و ناتسا لف ر ناکما هتمواقم

 بوليرو فیطلت هل راذاصس لوک هناو رهن ۱ ۱
 )̂ یداوا لقتنم هنافع فرصت ارس یت کلم طقف ۱

 ۱ یاران هح نوزوآ نالوا یس هريس .یردشاب ناب هرق 9

 ایم ی رانکرت ینووق هرقو للو رفظ هن رارواد ناروتو 71
 دبشر ار لود ل رکیرید هلکت | نیهوتو و ی

 ۱ ندا تع نع هننسالتسا نور ر u هردص ندنهف بونیس ۱

 ۱ ین رولناربعا نوز رط نالوا یناق وشراق ا .ناطاس 2

 یک رادقم كب :ê ی راکد طب مور یکی .مایق هاج

 ییدلیا طبض ك ج وا كرەلبردنوک ورلیا ر ا

 ندنسوفروف لیوط نج کوا دادزسا [۱] یراصسلی وق

 هراس درا و یاحر هوامش E ینوتاخ هراس یسهدلاو

 .هدندو روه وامش یودررا نالوا ناشئ 47 هدنعاط راغلب نوتاخ 2

 "ر قف ا نوز رط هدهسیدلوا ما e و زانعا رهظم

  هردشلزاپ ود راصح ینوووق هدهعدق خراوت

 ی



 سل دا e هر a ندنوو e دلا ا ا

 9 .. یدلاق ربا رب چ لدنتل ود

 ی e یعارفا لام هزات تلایا كق ومنا
 E هدم ختم a یبهز جدی زا مع قالقا

 شا تدر رد ی وروم کالم ع

 e ردف ورعم هلق هدووو ی زات هد راڪ رات

 کک ندا ِ
 ̀ هدنقح قعر بالا

 ۳ تز

 شعالتزات هلب دار ۱ یتیم

 م تعا ررزو .یدا آش E و رو ا



۳ 
 و هندی كنه ل هو یرلترمضح ا کس نا ےس مق 3 : ٤

 اشنا ناف لب ام هنراک ز ونج و۰ كيدو بودا ت ره ری 1

 رازح قرهقیچ هنز زکد راهطا را نوامش یاتودو را ۱

 زد قسم قا .یدا و هدکعا ت تلا رانآ راهلنا ه هات 0

 ندرس كنهروم .یدتا طرض یوالدم 2 شا دو هدوعلادعب

 نالماعم و وطاوشراق هل هیلس تم كنتموکح كيدو 1 1

 موزل هنماک >او حر كراو د لوا نوک ر کید و

 هظفاع نالا ىلا هننف رط یللخدم زاغوب هداالخب .لوا هلکع و

 سرا هلیعضو پوش هدیاچ كوي هن ران وردو ان یرهعلق ن نراید |

eیدلروت تاو مادقا  . 

 قو لار هنود —. :AV) و ۸0۷ ) یر كنو

 | سونا هدهلخا دم هن رومآ ناتسب رص هلهج و یفیدنلوآنای هدور 1 3
 کک ءا ی رلوکر و ییدتا لوبه 8َ رکص ندقالاق

 ا وطا یرلفدل وا ەدکمر سوک كرل لکیدن و هدرب ی

 ی وشرا هلشل وا ظوحم هب را هد ورايا ا

 هدوجو 3 یلدا هدلا گكنهنسون نوچا یرا ا ددم

 یس:س ۷ هل ران ونام دونج هک |  قئاقد هاتشدا یا ۱

 جولک هرکصو ههچاب نداروا بویرو هنزچلو ا
 هرزوآ كعا تیفعت یلارق هتسوب نالوا ش عا رارف هنن راصح

 ۰ ِ رایدروب ا یناشاب دوم م ظعا ا

TSملو هناهنسا ارق 1 ا واک  



 1 ۳ ۱ ۱ ها و مرا... ۶

 اغ رای 1 نانلوا :قودیم 1 فرط و روع هس

 حد ماکح نالو هدراصماو عال هلکعا مت ینیکح تراغو

 و هدنواه 9 لا رقو رانو کردا تا رر رر

 e یعاطس لا ی ع نالوا فورعم هلیمات كح و

 N : . رد راشاوا لوتقم

 و عوفو نواه تاقوسع هل رس ماعا كنهنسوب ۱

 0 ۷# 0 ینسه وروم توادع سانام یلغوا كدان وه وقنا

 ا :EN یدیشلک هدادرتسا یهنسو هللا هیلک ةوق

 ۳ شب دو م ظعا رزرو قرەلو عوقو نوامش رفس ههتسو

 ۱ وار رج هداز ناخرت نالوا یبا مور یارما نادا

 7 - ردنکساو ىلع ندنرالعوا لاح و راکب رعو یسیع ندندافحا

 ااو درط ۳ یراراح هدلاح ینیدل وا هات هم 1 ۱

 i ۲ 5 a دادرتسا "الماک

 ِ وا ار و 1 7 كرات چ اشو هدنخ رات
 8 ا و کک فید مرکب رد دا



 ار ا یتاکو زم ل ٥ ندتافو تک

 . ردشعا روبحم هص یاعدتسا هدنروص 2 کا و و شاد 1 :
 یتسیلاها هروم رلوکیدنو بوالشاب هدءروم ادنا هبراخ ِ
 راشم راقبح د دش لالتخار گرمدا دادما یک هعالقو داف 0

Moعفدو لیکت اصاب ةاصع قرف ا یا م تاوص هد  
 ۳ ره هاعا ابا ق 1 یدلدا عمق یداسفا تی اکیدنوو ٤

  ندنامز ره ید ك ردنکسا بور دنلقایا یرلتموکح الاتا
 یجهناوا رک ذ داعب ندنکیدزسوک نام ووتع راثآ ناو

 . ندنش دا وال و كن راد نامر ن زونامش و وم هلهج و وَ

 . یدااق هدنا لاق شتآ لب ١ مور تادم زار

 هن رزوا كب ردا یراترمضح هاشداب یسهنس ۲ ۰

 ی رهش ورق عب راصح هف ۲ نالوا ی هوکخ رقم و بوپروب 2

 عفومر هرزوا كنا رصبت هنلاوحا یاد وب را 9 قیضاو وصخ 1

 ما وکلا کب ی بور دنا li ا ناصبلبا هدم يف

 ۱ قرهالر راعصاهرلم کی دن و ینت Sie زار د كن كي.ردنکس ۱ نکیا هرذوا

 . [۱] یا تیلاج دا هواه ۳ ی دا کا

2 
 ۰ . ردشعا اقا هرازو ردص ی

 نر

 هی نالوا رواح هکیدن وز یگالابا كبدنو ا لز وو الیتسا 7

 ید یرالحاس دک كرەدا لو تراف یانالو راج و و : 3
 یخ ندیلیخ یرابلکیدن و ندشدلوا و  ههظفاس 7 . نسح |

  eقرەلوا یغاجنس كسره هنب رز زوآ كنا .(۸۷۸) یدلیا تاف `

 " ۱1شا دجا هداز كسرهو نیا ادتها ارجو .تاذ ر تامیله 

E 
2 2 7 

1 



 هبا تلود 2 رات ۱۹۹
1 

  glا ها کكمردنوس ین اح وا لامرف دن ناطلس 1

 رارف هنرافرط لیا ا یرابتنکود كوص كنامرف لآ بوش
Rk هکفللسو هیلاطنا یا ود كيدنو ندنراقدشیلاچ هم واقم هلبا 

 ار ت عاونا هل دصق هناعا هنن رالغ وا نامرف كرەلك هنر ا :

 ی زوبآ اشابد و ًاغر کو .یدل وا یدصتم هنسا رجحا 3 ١

 ی .هترذوا هنسو و . (۸۷۳) یدلبا ره و طض و اکی دن و

  ۱کک نادرک وب 4 رزوا ار | واص بوليرو تدالح تا وهم قوس

 هردوقشا ناثل وا رببعت يهر .دوب راو انب یراصح

PSE e: 1 9 ردق هخابال ریال وآ قرهللوا »مات ل . یس هعلق 
 ۱ 3 ۳ ر ۱ 6 ۳ . یدلدا ۳ لويخ

 2 0 بتا رد كيدل ندا ا ندناحاس €

 1 7 سل ا نف هاشبلاح هن هنعف د دن 1

 ۱ ا نورد یرکسع كيد و ۰ (۸۸۲) یدیتشلدا هرصاح

 .  وکیدلو یرابتفآ ی لنافع هدهسپآ نشمتسوک . تام هداعلاقوف ۱

 اس ردقهن ازحاس ةه وای نال وایسهفاسم تعاس جاق

 E ییایورقو 7 كيدن و ۱



 ۱:۱3:۹2 Us ACEI ی
 من تیز دف او و

REB ESAو  

 ۱۳۷ ما و تاب ییا

 رلشعا رابتحا قرط كا ا ها مو تردد 7

 . ردشلوا لصاح هی تو 7 ندنوب کلم کیدا

 هم هدنتف دا لهو یر“ ا للامر ہا

 هاب ی 8 ل رلن ال وا ه هاوخدب هاا نادا ك ابتشا 33 ٤

 رووا ای قلود زورو

 ر

 ۳ نادناخ نیدیدصق هکنآ ماجرف ۱

 ۱ هلراتدا یششوک ه4مده ی سلب نناکرالاهحصسا ر تلود وو

 قلوا بارغو مود ةا یرصق مابو بارخ یلود يا

 بو وا یانو نما ارم یاقع نایب 3 دنا نامدود ۰ رخ ةع

eكندنا یی هنسافطا نکیا ریکوتر ندینناهجو 1 تاک  

 ان ناب ,زامرف ماکح نوجا كن آ ردررقم كم وس یتاجوا 2

 . یرادوجو تخر هلا ناف نیک شت آ بولوا نامارخ دو
 7 (خیراوتلاجت) <« .یدلوا رسي هرلنا كاله اخ و زساخ ۱

 هنماع هلع تلود یتیم هنن رادتسح و نیک یرالءوا و

 ندکلن لس دهع 7 ماف هبهدافتسا ندتصرف ن هنر

 : ندرایتشادو او هدقدنلوا موجه هنر > ي ا

 ندقعثیلاچ هتج رو وع بالج ا هل رازایو صبصت 7 وارد
 ا ا م دهع . . یدرلشع وط وط یتکاسم كماغا اح

 و نکیآ شغل وا د دف ينا تالايا ل قرهنل وا یراید

 ا



A ٠٥ 

 3 دادقسا ن نوزوا یکاح رکب ید ۱

  ETدن لنت: قآ و 2

 او e بونج ركب رايد ریکلاو ر همور 1

 لس واوا هن نانامرق تلود غارچ هرکبص ندر وچ
 2 رام و سه هدهسیدل وا لقتسم بیس هنلئا وغلا كن هباع

 ا OR ار ۰ یدیشعا قبس یمهیلک

 رم ۳ مهارا یلغوا نامرف

  كننرلت :رمضح دام ِِ 4 وا ١ نده راحآ كب قعسا

 .. یرلکوی كا هکیدال وا یت ۳ ن ک هدوجو لندن راهریشمش

 ِ  هجوت نالوا دق قا a رک دچا رد

  یهنوفو جورخ سم یرلددب قافالاب هی یثزاوو

 هاکعا تافو هدن رار و .ندهی و ك ےک رایدتا هرصاح

 س ةا .یرد طقف او یی ددد نسم كيدجا رب

 9 al رراع .رادلوصح و اطعا ینسهعلق هکفلسو انا جا

 تیتر هرکس كن قا ندنفیدلوا شا ادها ید راس

 رپ بوش ود قاف هننیب ردا رب کیا یدیدلا تموکح راد

 یوم ندناخ رغ ناطلم ماه نالوا یبهداز یاد كب

 ۲# كرت ی ی اتطو یرظوط هنرخاوا یره نرف یجنزکس یمهلیبق



 a باب یا

 باتش همه صحت ناکام هناقع ءوقو ناشبرب هلا ا

 نوزوا قرەقار هدهعلق یتوتاخ هل ا لغوا كن قحا هدک دلیا 4 ّ

 شا تافوهدن 1 هر ا ییار بول وا نازی رک هندزت نسج 3

 9 1 ا el تھ ۳ كيدجا دیو 0 3

 ۰ ا "۳ را A ۸ کید ن

 ۱ :اضتا تی ۶ وس نالوا اف ماع هن ادلاخ ك دجا ر ۳

u۱ كرەدا راداوه هنیدنک ید کب راوسمش ىلغوا ردود  

 نواه 5 4 یس انس .AVY یدلیاتم وصخ نالعا هب هنافع تلود

 مظعا روو ر ط._رض یسهدلب هوو بو هبیلوطانا

 قرهلل وا ریمدن كب دجازیپ هد راحت نک هعوقو هلن اشا دوج 3

 .یدتا رارف هل سهام كمظعا لو نکیا هرزوا كي لا ۱

 لوا و لاصبتساو رهق یرالغوا دوغر ۳ نالوا ندنعابنا طقف

e 3لقن هلوتناتسا رلهلاع قوچرب ندنعیانصو فرح باب ؛را كا اراید  

۳۲ 

 تح اع“ و ۾ هدنفح وام راع اشا دوم . یدلدبا لاسراو

 ندشنیدلوا لاخ ند راع هل رکیدکی یاد یر تورم قاشا

 فسوهرق یلئوبوق هر لیوط نسح ندندافحا للون هرق ینوووق قآ
 . تلود رب ها وق كرهدنا طبض قکلاعو بولقم یهاش ناهج ندا

Eلوتقمو موزه ییاخ رداهب دیعس ویا هزکص نا شقا عضو ی  

 هاروام هللا درطو عفد ندنتخ ناسارخ یخد یارقاب نیسح ناطلسو

 تاقر هب هی اع تنطاس و ذافنا ینمکح ردق هنیادودج ی ندرهلا ٠ ا

 : تاوډ يمایق ھهباج یرالغوا نامرق " . یدیشللا زارحا ین رج كا

 ۰ ردن دتسمرو یسوس اتاری EE ها

a 



 رب درام هرف و یدر و و ا

 ی یدل وا ی داخ a بور دق هنشاب

 3 ۱ 1 < 2 e ك 0 را تاک دچا رب رب

 : 7 ۳ ین عاق طوم اشا تر رو تالس هبال

 کل asl انتعا هتسوصخ تکلع ae ا

 )هر ا دلیا 3 سا وا مو او ا
  ندسلفوا كکب . قعسا نهملق توییرو هنب رز وا یسهعلق

 و عالق نالو هدرا وجو فارطاو یدلیا كخا

 هب + هو ار نوز وا طقف بودا حجم

 1 .. یدلک بولپ کج هنفرط هنوق ندنغیدل وآ



MM E ا a 

eهدکغالافغاو ضر یردنک هلیساجر قلآ یراماقتا . 

 هبفاکدونج یازریم هش وب E زع ځد ن نح  فوزوا اید و

 .یدلیا مانعا هدناح ی رله وروم تکلع بودا قیفر هولنولا

 را هیلو طانا نواه تک وم هدقدل وب عیش رخو

 .یداروپایج وبه دو ناوبیسیلا و یلوبیکیمشعترازو - ِ

 ہر كب ےساقو كب دجا رپ ازریم هیفسوب 8 1

 شا ورلیا ردق هنلیا دیج [۱ 1 هدا هدنآ ا ینهاکرذک

 س a 4 ینطصم ناظر هدازهش نانلو یسیلاو هنوق ۰ 1

 ما ضسودزا نک هدنلیآ ريق لر ها راظتنا هندورو :

 .(۸۷۷) یدلبآ راتفرک ه :راسادن یازریم و رامو رات ی رک /

 ناطاتس ربارب هللا هاج ی رالغوا نامرق لیوط ن

 هنرزوا ها - تناهج ناطاس ندندافحا فسو هرقو ار
 بویلیا غالباو العا هب هیفس هد هل را همان ا نطنطم یراهبلغ

 تصااع طباور دقع a  رلت :رمضح عاف ایا راشم :نیطالس هکوبلاح ۱

 تاکرح وبشا كنسح نوزوا ندنراقدل وا شما ت

 [۲]یدایک هفاخاو رها 1 وشرات ه هیلعتلود یالماعمو 1

AVYبولی ری هنساقب رادکسا نواامش غاتوا هدنرخاوا یمهنس  

iرلٍلن و وق قآ كردو یم وا دریطت هجوم بد كروي  

Ne RTE NA IW OPORTO 



Eهیانع تود ا  

 و .یدنآ هجو هقرمشم تعس زازا هجوم ر لک یاوا

 ۱ . یی و نامرق كرهسلبا مارآ مایخ حرط هدساویس نوامه
 كن زاب ناطلس هداز زمش یسلاو هیساما و .ینطصم ناطاس هدازمش

 سس لیاءود .یدیا راشاک هوامش باکر هل را هد وج وم تعم

 . یرظولب ئ هبقآ هنتیعمو قرەلوا نییعت رادشب 0 صاخ

 ید هدهس ورح تالاع امدقم كنازریم هعفسو گرهل رو

 قوس هورلبا هرزوا كلا شب ادعا راید ةلباقم هنانرخ

 . .یدیاشقا فک رج ید نواه ااا یدراو شفل وا
 ِ ا ہلا ینا ماک وشنو یاوج روع اش ۳ شاب دارم

 أ  لاتقو برح ؟یدصتم نزسکمکب ی ی رق كن وام یودرا

 جابو یسودنک قرولبنوط عمل ماد كنسح نوزوا هل وا

 1 كب هداز ناخرتو راعفا لزمرس لصاو ًادیش یتیعم
 0 2 وا راس دىق رأتف رافرک را ضع



 وا یر ا !اعتشا 0 قو برح ۳

AYAكاسح وز وا نانل و هد نلیاقم ییطصم ناطاس )  

 لنز دار ریا ك رمدیا رامورات یتسهف رو كز لغوا

 یدا لپاقم هدزاب نا هک انج لز كنعدو لوتقم

 :نوز وا هل وا لوذح و ۾ م زوم .هلتهناوج هدا زهش مدد ا

 ' كلآم اک ناط lL یهاک هیخا هلا و رارف تس ناربسا ن 0

 1 یدلوا راتف و هتم تس

 وفع ll ناتال وا تونم ناسا 1 وب ر ندا رسا ۱

 رسا .یدل وا ی راد رهش زا عا لئان رانالوا لاکو ل و

 a و شتا نوکنرمم ی اقا ماح كنسح نوز زوآ برا
 نیت ردق هنس زوتوا ینرگب ی یتساق رش حرم  كنهنس

 ۱ رظنر دا راکنخ یراصح هرو میش هدندوع نددکرعم < ردا

 افر را ه افطصم ناطاس اشا دجا یادت ق و رهن وا ل

 هلاصیتساو عق یواقش را 1 نالوا دوج وم الا هدنامرق رب

 9 یدلیآ تدوع 4و بنتسا نوبامه بکومو یداروب و

 1 یقرهلواما اودر نج كیدنو نانلوآ ناب هدوراقوت هدانا

 e نامرفو شمروا یرالحاس لیا 4



۷4 3 

 ٠ كنمراو ا و هاب دجا كیدک یدشل وا رهظلادوق و۶

 3 و هصم ناطاسو رستو طبض رر رر یراهعلف نفومو نانیمو

 ۱ .O یا صا نالوا هدکعا توت ی هر یهود جد

 E دچا رد ندا ناف ندم راع نانیم و هلکلیا ریمدن 5 هک ۲

 موتر هلکعا تافو ۳ هدب راف رط هب ردقلا وذ ید كب

 ا اتاذ اا هدازېش قعا. یدلاق رادتقا هتواقم

 كرەدان ا یتمانوت هرکص ندنکف ك راصح هرو فوق تولوا

 ۳ رکیدآ : یسیلاو ی 2 ی لاا نامرف هلل وا اشراد م را ی

 e ج ناطلس .یدلروپ هیحوت هچ اطلس دار

  ندشفپدلوا ناوجو 2 هدنزو نقشیقاب هل اع تولوا ضد م

 هود تعاطا تڪ ا ا نارد هده رادا تسد كنآ

 ا هيلع د ور ن روھ یادتاو ینلوا ساک

 E . یدل ر دلاق ندهروا ن باوند فادناخ نامرف نالوا

 a هدهعفد ا )۸۷4( اما دو رمقار

 ۱ ترادص AVR) — ۸۷۷ و ۸۷۲ — Ao ( ردق

 ّ ع ع وف كن رات رطح اف هرس هنا را ار تامدج و

 اشا دو نالوا سا هالعا ییا ناش با كارشا

 3 کی دلبا د تفام ه هیس اوا ضعب هلبا ۳

 ۳ ا 2 شود ۳ e من

 1 درک



RS LES N BEE 
  1 4 ۹ NS 8 Eتل

  Eا ۱۷6

 دج ا كي دک " ها ص و 3 a E> ا ندنسهعقو ۱ 3
 

 نتحاعس هب ه ولغم ماکح اباد شات دوج یدیشلوا لصاو اشا <

 زار قدلا یینأت مدهعظع روماو رتسیا كا هل ماعم 0

 دانساولج هتواخ رو باک را ندنفرط یرلن 2 ارالاحو ی
 تایونع نالیدا هتسودنک هدننرادص ا فجر ولو

 ردوا لتق بیس یرکید و لغ څا یر كن هناهاوخ دب

 هرق نبش اب نسح نوزوا هلاراشم ىا: کوش  2

 ی 1 قوس هورلبا نودرا لوا نورتوا ے رامح ۰

 تکرح هنفالخ نکیشعا نایم رد هلتدش یی دل وآ هرمطاحم -
 لندن رفظم لس قلتواو یدتا ققع لد توا تروا

 یسح نوزوا هرزوا ییز كنارزو ضعإ یرلترضح حق

 تفلاح ها راشم یاشاب نکیا را راشم ر وب دا كمردتا بقع :

 ییغح هیمهدل ع وط ی اد مرا ندتع ز ۵ 4 كلد وط ea $ بودا 7

 ینغج هم هن راب هدر ر ندنشدل وا ی علق کیس هدلاوخ 1

 ناب ی کج هد افتخا هدن راغاط برص a 5ک هنیلع ءاتب

  uا نایتاو هدافا یغیدلوا لومأم هداف ر ندسیقعت ۱

 یغیدلوا ناناغع راعش رام بیر هیمالسا تالاع منا هنتر 1 3
 هند وع بولاح 4.1 هواه ناود یر هلکعا نایمرد "ةوالع

 نسح نوز وا نکا ران ال وا یلابفا E E ق آ یدیفلر و رارف 3

a E 1 ِمد هاشدان و ِِ ررقم ا  

 و دعاقتو دزم ها دو : 1



 ِ رب ت 4 !رضاب هد ان وا | ا هنامز داتعمر ۲
 کت ساخ كنلأبقا ۶ داعآ ییکیدنک | هل ووا جیرطش كناشاب هدلاح

 و هلیسیجآ كنس ەرا هلکا ۳ ا یراشاخ و

 وگو ر تا ریا ان ; ىسهاخاتك رول کیت ر

 ب دردم و وین هدل وساتسا :یداتاذو رک قا

 و ره ییاربخ راس هدرلرب

 لا ها و ههیسور قرش -. (۸۸۰) ین عمق
 ۸ ِ هدنامز زر ناخ کنج هنسهبلاع "یا 9 كهايس رحو

 و فئاوطو ش رب هلیقرط الیتسا رانا
 i ناهردژا و نازق كنلروج ا وا فرشم ها

 هلأ مچ ینشاوط ی یا نکءاس هدن دالب قاجقو وو :

 8 e رلتم هک رم لور طقف ب ودا لقت یخ قاچت

 و قازآ قرالو تصرف .رازبونج هلفل وا یراط شاشتغاو
 ااوط و شمري هطرض ینرلاسرم ترا , 1 هر

 ۸ با شعبا تعفنم رج ین یتاش ماود کراس ورم

 ام هل ایک ردق زویچوا اشا دچا كىدک مظعا رزو هدنخ رات

 چه ری وت ملا تب 1 یاآ ونک وا
1 



 تم وتا 3 ود ما یاب ا 7 افت نال
 ضیع ه هیس ا ینارشاو الع عرف ندنفیدل وا ۲ > ۰

Uحالصاو  Eا یا  
 دا رسا ناکا ندنرایک زونج 2 رای لا | اعدتسا

  هدتشقح بوتلو یار 5 ی تتدالوا ا

 رضح ض ع زال aS .یدا ا راهلنا هتنال ت 0

 تارادقرانلوابصنیأخ عرق هال قیرط لع

 :یدنلبق ما و یهاکتموکح هلبا 4 صوصخ تاش 8

 یسەزاتم تاایا ر د كن هینس تنطلس یفاخ م ِ و و 2

e ۳ 

 هک ا r ١ الا جی 5 د نالوا ف

 لا 2 هترزوا نادغب بس

 نان 9 شغل و دوام تیعم و قالقا باخ مرق در

 رو کردشاد زار ةاهصح خد ك ر

 ر



e 1یاش ۳  

 ۱ و ا e a وا نه 1اک

 یاد آ اما ٣ 4 هب هلع و رايو

 2 تا یراذوفو قو وشراق هام س

ل وو هدقهرآ و اب e لیزت ا |
 دو

 ا 4 رح لا د لونا یر

 گاو .دجا کیک ۲ یو هرو# ی

 9 ید دات تسد هر ی رهش ۳

 2 و ا ي هزهف ۱

 2 نيم و a ا ام هدافع

 ۱ بش يڪ د تل بم ی یا : ندنسهلثسم



 لعبد ناب ندنامج ِ ار ناور ۾ ها ا لاو و نم م مرره

 : : : ۱ یا در مر ا

 راد سا ناشیوخ : ار زار لو اد .ناراد هنگ رهاوج

 در 7 رفض ا اما و E و تس هم ا ا وا

 ۱ ندرت اتسانال وا یراهفالخاراد هلیکر ادت مع رفس هدنسیتل ِ ۲ 1

 بودا نا رد یور هلا ایا روآ داب تخ

 ضو یعریغت هن رافیطل رصتعو فی رش جام رایدتیا و

 یری تکام نکیشقل -ت هدنراتعا ند ماقساو .یشراوع بود
 راتاو فعص قمع رقس بودیا دقت ندنح الصا ی

 زود ا هدلزم لوا نوک چاق رب رید وہ ےھت

 یرالاح هدقداوا لاحترا لاحر طحیرباچ روک# بود وی مارخ <
 قمر .نالاق ی سا بول وا ی رد
 قعلوا هحوتم هیافطنا یرجازم نا ك

 بوم وار را ی /

 لوا کن اب یرور تخت یدیا | سیخ م و

 - لوا هلنوم نازحارب ن ازخ ریٹ و ی ی یک ناجی ب تک ۹

 بولوا ین یک وم دوو هر ۱
 كد . هیداماوو لدع غاب



 ۲ ۳ لالز ووش را هود تی

 ب یتلو سورع ج ره كن راتتطلاس ٍدهع ا

 روم تا د ie ا ٠

Eكنفرط بوروط هدنفرطلوص  

 را جا یداوا در یتروص
e۳  

 ست



 1 ا تدوع 4م و یر < توعد برق

 روزا لات فو ضایر هدنماجرف هدنخرف ای
 لار كل راطفا" ناروشناد توا وا ربا و ناشیر قاروا له و

 هدنفح سصع لضافا و مات و یرط هدنلاضفا رو > یراامآ ب

 ۰ 1 یدا هزادناو رصح ف یرایاطع نا ته

 e تبع مودق قلوا مولع رقممور رادو 1

 فکر ا را كرادقم 3 3 ییداوا مرو ناف رع ناتسلک

 خا رل ایا دارا ۶ هدنتطلم نام را و

 ۰ 1 یر آ ۳1 كرم دن شوق ا

 الم هدرهنااءاروام .ردشفل و هدنوباریم تقافر هدنرفس لیوط نسح

 قرختسم فیانافع ءاشداب لضفلاولا ناهج ةجاوخ هدناتسدنهو ی ۱
 برتر ۵ اف e ۳ « یاج الم بولوا یاسحاو ۰

  Eکک  aدع  Eیو ىلع ریش 0

 تو

 هدنص وصخ تیغر 4۶ و  ینیکژرد ارقا نیسح :ناطلتس نا
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 ۳ ا زج ام و او لا ودر برام ردق هن از

  هروک هددج جایتحا ندنکیدریتک هنلاح هند هر اود

 هلا اط ةراتتما هلک روک موزا هنمشو تاقیسسنتو تاب



 : ندن و صفت ا تلوم تالکشتو ل

 e 4 ٠ اطعا هبفاک ا زاد هداروا

 ۱ ی lL تاریخ ها نا نالوا ی هد و 1 ا

 ی هلا اشکلد عماج بوسنم هن راش ر منا  هدلوبناتسا تولوا ۰

 تراع ناو ندنناع دارلنا و راهسردم ِ هل اح یتنیناح

 یارس یو قارس یساو ینیرش عاج بواو اخر و
 : 2 رد ز رله ام تاماعها لوصح ناو

 ۰ ار وهط تحاص نک ردا ید هدنایسایس یرلت سطح نا

 تحاعمو هحوت ییدسوک هرامور هدزصق کت همت طه راد ٤

 یرالغوا نامرق نالوا شاشا هنق رع یلوطانا یک ماذج ضو

 : تناطف و مادقا ییدلیا زاربا هدنصوصخ لازا یف رادفر

 تبظاوم “یا ه4یفارغج تآ اطا هدننهج البتسا ص وصخ اپ و
 دودح یی مور بول وا دودعم ندنسهیسأیس رک تاکرح رح

 هن راعا هرکص ندکدلیا عیسو ردق هن رهن و نالوا یسایع

 یکیدلیا رایتخا هدنسارو كلهن وط كردنآ تره . همیار وآ طیضو

 هجراتقول وا هدایز ندرت هسا یرارفس هچ و راجو نیتکلع

 داوای بم هنندصقم قاقزساو ام نالیاص . تورث عينه كوي ك

 ید هءهرومو هدهنسوا السا رصنع ا ردتا برا

 ینجهشیلاچ هن ریفوت جد ہدناتسب رص هتبل ا ندکدلیا 9

 : هت راما تسدمدنس را یبقتواو ندنامرق را ىدا م



 ها تل ود را ۱۸

 ی هیلی مور یایرا فرحو عیانص هجن ندراناکرت نب

 هل ود داع هلا دابقنا ٌةطبار كتتاقح “و عرفو اه یر دنا

 راک رت هک هب یل وطانا .ردندهبکلم ةيظع اوف ةا سا مگ الغاب

 هلغلوا لقتنم هناماعع "یدا فا یاعطقو ماقا نانلو هدنلا

 یر لغاط ناتسدرک كزم دالج تیار بول وب یتسیلصا عضو الم

 تئرج ر نابلوا قفاوم كب هطابتحا یش ا ییراهداب ناتسبیعو

 بی رف نع هباع دا نامدودوب قیفوت هک ی دنا فوفوم هر هیضع

 ۱ ۰ ردشعا سیم جد ییا
 هلدسح ی راهن ص واع هدنرازو ردص كل رلهداز یلهردنح

 شلوا لصاح داقتعا ر هجقلخ یکزاوا زسرلنآ تلود تمدخ
 كناشاب لیلخ یرات مصح عاف نوجا هلا زا ییاهذ هک ردىلل وا

 راشمروب تطاس ماهمهرادا ر زوالب ردف هنس یکیا هرکص دلت

 ید ییاشاب دو یراکدر و رادتقا هدا ز كا ندفاخ یارزوو

 ۰ ردراشعا ادف یم هندص2م هربت ندک مش یت طاس ماقم

  هکام ییدتا طبض هوس ها ج كقلخ رب » لصاملاو

 دعا وف نالوا مزال ہین از قرولباب ردو A چم طظ دولح

 هد هح رد قح هل وا یسادتقم كن و هعق راعم و لاکا یاماظن و

 شل هل والصاح هدرلهنس هج راز و هداعلابسح یا لاک زارخا

 ۰ دنصاقمو كرهدا نورد یط هلبافرع تمارک عاف هکایوک نکیا

 هلبتعاص و توارط كيابشهدنم وق وشغ امام هدا هنسزوتوا یهیلک

 ن وچلیدشا عجب هلته "یتسدهریچ ییتناکمو تلیضف كلاک نس



 ه دین رک ندنفیدا وا ر دم نادنح هدة تدا کت کک 9
 شوی

 ناطلس و تعب 2 و اطلس بیا نانو

 هکقا ادب ناشرب هد

A 

 یسهفورعم دم ؛اوت کج

 نان : ناخ دم ناطلس نا نر اها

(AAD 

 هن رزوا ی لاح را . تب . (ممج) ی مر ۰

 ندنعب دنا و یسیلاو 4 هیساما دی باب ناطلس نالوا تنطلس . دهع لو

 یافو تیفیک اش رع ییامرق ظعا رۋ ردق هن راف رشت هتک

 لاعتشا یاز ها تهد یگاجوا تواقسش لاح رد بواو عویش

 ا تتاعت e قوس < بو قوا افطا ل ا

 اا ردو 4 یهاشداب فی مشت ا کر رت كاش هم

 یرج کی

انیغزآ نالوا دوشم "یر ر
 ۳ راکازسبداو ق

 روی هلیاص

 میمدار :مش نالو یو وق - جا یس قرط

E:و  CT0  

Eاید زا ی ی یششج ا هد  



 ای 9 ۱

EB2 8  

 ۱ ههر ج ا بولغما اه شان اک

 e لالقتسا نالعا قرهر دنوق وا هو یدلبا

 ۱ رک ریفس ییا ندالضف ر طلای یه هدهلوبناتسا
 اق هودنک یتموکح یل وا و مک .زباب ناطاس یتیم موکح یلیا

 راسکنا ثعاب تدح و لالخا . یدتا فیلکت هعساقم هرزوا

  دیزاب ناطلس ندنفیدلوا تسایس ن زواق راقم هيلع هان و توف

 ۳ ۰ افصاو یدرو باوج هلا عنو در ناخ
 نام طلس كره هب وان هل دصف هنتف جودو هلبا هیفاک رک اب

 ا ددیعاوم ضع كب توقعي اغوا ۱ نشا یسهلال كج

 و هنرافرط نام ابولغم ج ناطلس ندنه دن وا بلج

 ۷ .یدلیا ت تلاخد هب هس و رب نوبامم بکومو تع نع هرمص+

 ماقتا ذ > ۱ ایوک ندنراةدلوا, هدست هرادا ر لت وه

 ۱ | كارب ج زاو و ریدلو هدنیاط اهل ینهسور

 E کک . یداکچ 9 لیخ

5 

 ی لو مدزیمو تی 2 وا اشا دجا 2

E E 



Dd 

aنالا او ندنف رط او ردا ا ج  

 سودربویلوا ثفتلم بابشلا بسح یخد هن رابخا خس هو وف
 لوبف نسح ةروص راهلاوش . یدلیا اصلا هندزن یراهلا و
 ق راصم ا رهن دنا تعفنم رج یتودف شراره

eیهدازهش و راددل | رلەراب رفاو ندهینس تنعلس قرط هلیمان  

Eبور د شر وک هلر رالارف كنرف هاکو كم ری 4 ییا مور  

 رګ رها هل رادعو كتا رد تخ لات لب رلهناعا كرا 1 ۰

 یالبصف و رايد روت وک ۰ سال ناک هدهسنارف يونج 1

 ىلا راشم ردق س نوا هرزوا ییبدن وا ناب هد راوت بتک ر

  ةرفاسم اب وک هد رلهعلق ناک هدیلاع# یابلاتا و یونج سارق و

 لست هناسونا یز کس ابا تباہ ه هرکس ن ندقدردشالوط
 -4بنارف هدءرص وا .یدلاق و كابا ا جوا هکرایدا :

 گم وا بودا رس ر ےظع ۵ هایلاتا دا و .یارف 1

 ا یایجرو ندا دوعق هندنس# قلاب ۰ ندناسوا 2

 .ی راذام ور هللا وش كننامژ هلااموم رادیکح . یدبتطا هرصاحت ا

 شا للخ هنسهرکفم هو هوق وا هب وق وایت رلهمانافار < نامرهقو

 شروط را EE مدق ها la ینارش سدقو لوبناتساو م

aهنما م لوصح هلغلوا شش ود هن رلایلخ كا ایحاو لو . 

nییا هندنک لب كل رو کج هدا تمدخ ۲ 1 كج اقا  

 شلبخ (ردنآسکلع را ) احر رو اا .یدلیا بلط دابا

 و رو هنس ج وا نواو ردشغا e ا د او يادا

e 



 ۱ e نالا E ر اونا هدنجا
 ِ ا ا شعت ( ۰ بود

 - مولعم ندن رامشا ناود یناطفو تفارظ لاکو ییبط

 ۱ 5 9 ردا و ی بج ي و دم تلالم ی 1

 EE ٠ یلو د زا ا ہی عداقو
 e A ف ی هم

 ` شیوردهادایرب تغار هناعو تحاروبنتحم ندتکر حو رفس

 _ یراونک های وعیدوت [۱]هالک و ی ودطاصمنددفیدل وادار
 ۳  قاطلس هکاهاپ قعسا : ردرلن و هلیسهرص یرلمظعا رزو [۱]

 ۱ ٤ ہدنواه سولج رلیدبا ندنسارزو صاوخ كنب رلترضح ینا ناخ دارم
 . كنود at اشاب دواد اخ .ردشلوا لوزعم هد ۸۸۸ و یورو 2

Eلا لاصفنا هدهروب زم هنس ثا ذک اشاپ دجا هداز كسرخ  

 ٠  یافا او دق هنش هنس 5 ه اغا مهار هداز اشاب لبلخ لءردضح هدمبو

 ی ٠ هیافطا ىلئاه قیرح نالوا عقاو هدهطاغ اشاب جسم « ردشعا ترازو

 ی شوا دلاله كاخ ةداتفا اشاب قرەلآ شنآ ناز توراب نکیا ریشیلاج
 هد۹ ۱ ۲ اهدا هداز كسره او هد اشابیغ مداخو )°(

 اقرا هترازوردص قرهلوا هبات 4 همفد اتشاپ ىلع مداخ بوالوا لنع

 مندنآ ۹۱۷(۰) ردشلوادیهش :هدنسهرام لوق ناطیشو شا
 اے اج اشاب ینطصم هحوق ه هرکص اهدو اشا دجا هداز لا

 ناخ دز ناطلس اشا یفطصم هلاراشم هکردرلشلوا ی رظع ترازو

 ۴ 2 د . زدیمظعا رزو نوک جات رو كوص
 ب4 وسرامشت دالج رزوآ ّ lal دما یدک هدساخ د زاب رصع

 هد نرالاحترا تناخ دم ناطلس عاف :هبلاراشم یاشاپ که لبوش او ا

 E هدا E رام س رواج یدیال وځشم هلن برفسا ی



 . ردغلدا لاا هآ جات نو رارف رفس ددعتم کک 3

 : کلوش وش
 یر ەعاف نامر XÎ او یلک (۸۸۹) بولو عوقو نواه رف هنتهج

 : . یدنلیق هداعا تلایا طاو و ی 3

 2ا ا ك وا نالوا نارمکح هدهروسو هد ون ۱
 یراکالیاتوعد ی راریغاو بضغ كن راتمضح ناخ ریه نا 7 5

 ناضمر و ردقلا وذ نانو. هدنیتل ود دح سم .هعقد و و 3

 . قد ول یلود یاعصخ و دكا مک دافنا هن روا یرالغوا -

 هکن مساق لغوا نامرفو هج e رايتها .مدکشا رادقاو

 نادعب 4 .رزوا یزواح هفالقا راد كیا نادقب :

 یک یرآ هیفح تموصخ ر هدلود رظن هجو یراکد درتسوک
 کا .یدلدنا ترحب نالعا هاب اق رصم كلمو یدنلوا قلت

eا ندهمداصم و ق  

 ی ليقف a هب رح e 7 هدنر ۳



zlی تام دا هل عصام هر  

 2 ی فالخا امالا نییبودبا ا وا
١ 

 رو هناطوا لدنفر یضفاح . دار هاب و

 رب دوم یمن 2 ی

 دیس ,A و كب بل و هردم

4 

 او مانع و ۳۹1 ۰ رزو رز ۰

 ۱ 2 وب د ب ع هد هدازآ لام هدندوع یاتنا

 ی .  ردشل و



 1 هاب هدهنسوب هد ا

 بص یسیاو وب رای هلمرض 2 ب قاوم 3

 ینس عاق موس یا 9 د دواد 5 ۰ ۳
 ۱ ی :راراصح 00۳02 نورفو Modon û نوتم ی داش

 بک لراولکیدنو كرمدا 3 E رلهطا | یروامایآو هت 1
 e در e عطف باک ندنهلقا هروم والع از

 عوقو ید . رګ ةبرا- رب هدننایمآ نواه
 کک و رامورات یک

 مش ندهروهمشم عام ا E ا

 سالا ن ا ندلب یللاز و یدافحاو )وا 0

 نم قوچ ك هدب س نارا بودنآ تی 4£ 0

5 



 ی ردیح - میش قدزانآ . یدراشا ادب رادفرطو
 ای ن هرس e داماد 2

eر  

 ت TT ا 5 ر لماسا غزا

 وا e یاشار مد هظفاحم ۳1
 کی زف لوا . یدیفح 1

 وال وعهاخ a ندنسپ دام دج ها

 r ی نداقوچ یزمرق ید

 1 و 1 ۹

۳ 



 هلیقال هلود ؛رادا هلیبس یتخوضش کیا د زاب لاطلم ِ
 ءاشو شقار ی یادم هه هوفص تاداسفا یی مقا

 ر .رایخ كن ھت صور راید لات ٤

 -۔ .یتابسانم را می تر دری رف مر ہقلارز لایه
 ناطلس وە دک ر وک ق داص بح و و هب هبلع تاود لیعاس | اش

 لغوا ردقلاوذ ی حج یدا دكا یسلماعم رد ها دن زاب 3

ukندنکیدلبا عانتما ندعوزت هلیعاعسا هاش ینزق ك 4  

 ندرمکلم و هنرح نالعا هنلغوا ردقلاوذ كلا راشم هاش ییالوط 1

 ا هماخا زکلای بوئلوا هدعاسم هنسم ا

 N ههرقن هاب یک هل e یفاک رادسقم هرزوا كا

 هنتکلم ب ولاح بلغ 4 .رز زوا 4 ودلاءالع لا هاش .یدیشلدا

 یسلا و نو رط ندنغیدل وا قرم ی يف تاداسفا دمو :

 كم ر دلی ی دح یرلت رطح ناخ ےل ناطلس دارت نالوا ۳

  تایاکش كلبعاعسا هاش طقف و ا ةس هماحما و هرز زوا

 . یدیشل دنا ندرهک الاو ردا فرط يمهنابح ۱

 رک و كیا هاب ناکا کک مارا ۳ لاوم

 ناطتس رلیدنا هد الو رر هدیل وطان یر ره

 ارت یراهدازهش ۳ هیت ِت دوخ و ا هلبع

 ی را اعم دچا ناطلس درر ۳ 1

۱۳ 



 رب ا e e ا ۹4

  [ز یسیلاو نوه بل و نداف رع االغ تب و

 1 :  تافص هدوتس تاذر بناطانلو رک و یضم دجا ناطلم

 اطلس نال وا یرلکح وك لا . .یدا ا و ا قرەلوا

 ا ا هداعلاقوف یدا هدنشاب قرف هدنبح وا هکمیلس

 و و یدا یسیلا و نو ز رط قرهلوا تدالح ءرابهتآ

 i فعض هک دلۋرابا ا هرس كناخ دن زا ناطاس

 ا تلود ناکرا نالوادهعتم یر ءراداو هدف را ید وحو

 ٍ ۱  تایعاسا ع ا راسا توتو ماظنا
 2 1 تعهد n هن وک ندب 0 ییامصت و تان ی هنس تطاس

 e مش هن رمضح هاشداب تل ود 0 E دایا

 r لع مداخ ا رزو هما و E هنن راذیا

 e : 0 1 ۱ . اید TT 49 ط ك 1
 رع

 ك مد ناس  تیوروپ r نسم اهدا یدوقروق ناطاس
 ۹ e ۰. . هرراقیچ هلادیم ینرذعم یهدنتکرح

 ك وقروق ناطلس دا هک هیات 7 ا امدق رورس [1]

 OR ا ا ییا
E OE DE EO ۰ ۱ 



OES 

 ندنلیا مور كرهداثڪع ندنکل رستم كنوزرطو ندنشاشتغا 9

 دوح و ىيا مود هدباوج نالوا دراو ا نا بصنم ر

 فالح یهجو قاجس نداروا هناکدازېشو تون ها یهاشداب

 -هلب رب و هس ردنا غار هغاچس ین نا !وطانا ندنفیدل وا نوت

 اهافش یتلود لاوحا بوشوروک هلمرد هدفدنلوا ناب یک
 ناطلس یرلمر Xa مودح لر هد ررییلصم یاضتقم كنا ا

 قرهشالوطندنرزوا رد روض ه هفک نالوا ی هاکشایا کنايلس ِِ

 ح هند ریل بودا روبع لدن ره هب وط هلمدآ  ردق 1 نوا

 ندراوخم و جازم لریلس ناطاس تك ود E .یدل وا لصا و

 هه ولوت نوت E 4. یلیا مور ۰ هد کر شحوتم

 ناج دب زاب ناطاس كرەديا دع ناصع ات داع یتاکر > و بوشود

 ا اطلس ندور 1ط رو راید راقبح هل و هل هتفاک : دونجا

 ید ندفرط رکید توتسا قعووآ ليج و ت یاسا هردنس

 یک و . LL رلهما وعد میرم هدجا 9

 نر ند کیدا دب دشا ییاخ ملسا تاکرج تالاففا

 ناطلس .یدل وا قالم 4 ,ردب هدلحت مان بوک ش نارغوا هدنراوج
 كتو تل ود ناکرا ایدی ا ۵ب سع یرلت ضح ناخ دیزیزاب

 ل رکم و ناک هلی یک تسد بوریدلاق یراهدرب

 هل لارا ین رک_بعلعلس ناطلس ود كرون رظن |

 a وط نامش .بولآ تصخر هند راحت

 یسودنک بولیغاط نامه یرکسع كيلس ناطاس ها ی یهاشدا ِ

 جت ی



 1 رک ییدلیا ام( هدارواو ارا لوا لر جوک ی

Eداوفلارورسم الک و و .یدلیا راذک و تدوع هنا  . 
 O و رلیدتا هداعا هلوباتسا ینونامه بک وما قرەلوا

 همش قو هدنرالیا هکتو . درج س ۾ یسهقد یو اس

 ۱  قیرط بوندنآ شاب هبن رودنک یر ا یغوا قیهرق

  زاغآهی رو ات یابصقو دالب نالو هدیلاوخ واو ك ولس هت واقش

 کف یتبقا "ی وف وق هاش هرز 2 ماعا هدعاق موقع نشر :یدرلعاا

 كي هجن توقا ردشغلوا لیوح هن یلوف ناطیش هد را رات مر

 ی کی رلکب یلوطانا كرەدا تیعج سوت هلبا هد

 ا لد 1 5 ىدا ش دنا ماع لنق و مازونا راد فاش

 3 مور هنس هنتف ۱ عفد ۰ ر۵ هلی وب دادزا یداسفو راسخ ہر کص

 ۱ ریکیاج الکسا كدجا ناطلس . یدیشفلوا سح لو نت

 1 هرزوا قلوا هلیسو هنبرکسع رابتعا دز هلغلوا تل وب
 e شاب لع مداخ مظعا رزو ید هنتیعمو رومأم هنیرزوا یلوق
 ی هدنلیا هلا تو یدار روب نییعت



۱ al 

 4نهاکرد لیعاعبا هاش 1 عرس ریس یسهنوع ا ع

 یا زج هل التف یک ا هاش نکا وا e لاقا ا ِ 4

 هبهینسدسهرزوا قلوا ص ولخ 4 هنا شن یلاح وو بال رت یوم ق

 : 1 ی . ردشللا 2 ۱

 دین یر ید امت ۳ كلام ا مناظنس

 ندنسهعفو یلوق ناطیش كنەنامع رکا انس هل داش كمع رزو

 تایحر و یا .دالوا قلا شل اد یداوح یتعجر ات ۱ 3

EEOهواه باق نالوا نوزح و لولم هل | یسهدساحم  

 نحو یرب نسو دوجو فعض ېک یتیدلوا (ا دایدزا 2

 یالک و ندنغیدلوا ل شعا هلازا ید ی رارادتقا لم هره :

 هکعا دب فک نده وبلد لغاشم ر انلا ها و 0

 عدا شو ریدر و رارف 1 هقمروب تنطاس غارف 1 دج. ناطلسو ی

 ولقاح وا نکل . رایدردنوک ربخ ن ز وچ س ملک هل وباتسا هپلاراشم
 ىلع از ناطلس هدنسشاضوا لوق ناش بولک :هتکرح ۱

 بیرق هنغاتس یدنک اقش لهاو ینفیدعاچ هدادما هاش
 لر هبت اتم هایقشا عفد نکیا دوجوم هیفاک رکا اع اسمو أ
 هاد ص لندن a نمو یشدلوا هدندیق | قمرات ی اطلس سوما

 شیدادا ضع «ییم> هہل وا رهاظ شپنج هناریلدو رداص تکرح ِ 7

 ةماکنه بو هلا: دأدعت یار لاعفا كناخ ۱ ےاش ناطلس و و
 ح وب

وپشم خرات یسیلتب سیردا خروم . .یدیا ۹
 1 ص یاشاب یر

 . ردکتآ آ ٍیماج اشاب یلع قیتع یکم ناوید . . ردشمزاي 8



0 O ERR 

 نت فا E1 هر هد ردقو ى فنا یزرغ ندنآ هدن رف

 ۱ ار وا كنو .رایدلیا امت یرافان وف الک و نانلوا
 ۱ یدل نا دغاب راهمانت وعدا i ملس نالا نف رط ره ت 2

 ِ ۱ : اطلس نا ا اک ردق ه هبتلام هل راظتا و دنما تنطلس هدوم و

 e ناخ م ا ناعاسو یدل 1 ر و هکع ود هب یک را

 4 را ها 1 نو ۲ رو یدروپ ی ارت

 0 هواه ير ندرهکالاو رب فر ° رکص دما و فو

 اف ناطلم .یدنا ق سالجا هتثطاس ز سس قره روت توعد
E, ۴ 

 ٠ ٤ .. یتطا۔نامزکیداک هکم واین یدنجج را دنزرف یرلتمضح ناخ
 و ت اداب کک هَ کک e ا هنیقفومو بت

 ۱ ی :مورعرکو یلحو و 1 یرلت د صحبت روقغم ا

 8 توت نر بنتو و ندو ت تلادع تو .داقتعا



 a باب ےک ۱

 واع جاور هدسیا و ند وشاو كنج ةي ز هنالساو

 1 رلیماسےسا بول واتا را هلا تاربم وتاريخ ا و ن ونقف وَ

i۱ دادن دن رله زر راتآ تا راک و مه فیرش عماج نالوا  

 RM نالوا ظوفحم نا دل رو مما تراع»

 ر اقهدن راوج دلاح ترضح یراشمش دمج هرزوا یتیدلوا

 ندنرلتیصو "هلج قماغآوا ان هبق هنرزوا بولل وا ن رفد نیسم

iردشهام نایق و وا ارحا م هن هعلاطم  ». : 

 یا و هدنراتتطاس e . یظع : ا 1

Eكن  eتمايث هدمور كلام یسهع ؟ یلاص ی شب  

 اونا بولو عوقو میظع "4 زلز نالو تر 2 ود یرفص

 قا ]شب و بارخ فیرش عماح ز واصم یزووآ هناخ شع كي

llیرال قوح كالوباتسا روسو ردشلوا كاله سوفت  

 تابصق و دالاب قوچ ك ید هدانا مورو ىلوطاناو رد

 ناخ دز اب ناطاس رد _ثاوا رادهنخر نداهد فا وا

 رةفا دعب و لکوت تذاتم یراکدرنسوک هدهمق وو كنرلترضح

 .ردڪګ رات فرا رو ی راهاع تاماعها یءدنحوصخ تام

 هداینایسا --.)۸۹۷) ا ال توما تلرد دنا

 دب زی ابدهع یلود جا ی ن القا 4۶ اخ كن هیمالسا تاموکح

 كنالابارا یسەجوز و بدو لارف ی ۸۹۷ هدناخ -

 یت4نس ۸9۰۱ ردوا ض.رفنم رزوا صد رالیتسا دی



igهيام تاود خراب  

 هل | اع هدیصف ر هب هینیطنط مق هر ندنناح یکدم 4_طان ص:

 ا لا يترا تولک همان دادقس۲
 انایسا ه.ذس تنطلس هده دا وک ااا نوامش

 زونه هدهح ردقح هل وا رداق هعاقا ی دیدم هدودنعب هفاسم 0

 هرورضلابهنلود رجای ندنفیدل وا شمامهدا لصاح هر وق

 ثداح یکایکبراکب رتازج یرلهرکص نکل . یدمهنلوا تنواعم

 . ردشلدا مدراب یلک هننیلسم سلدنا هلغلوا -

STS 



 - ناطلس نیا لوا ناخ ماس ناطاس وا دمع
۰ 

 يا ناخ دب زا

(a1 - ۱۸( ۰ 3 

 لام للامم تلور ہرن وه كارا منام مي هاطس ۳

 اطلس رب راب یتیدچآ هتل ود سج كنروع قو و ق 2

 ك هات ناب داص ناطاس یتلاریخ و لوا ناخ رم 0

 توطسو توف ق رهل و مایتلا "فک هدنسهاس یرلهرادا تفاذح 3

 یزاهلا و حلاو وا . یدیشآدا لاصعسا و هداعا | یفشاک هقناس ی

 ن هلغل و ايهم یتلود فا صج ف ناخ دغ ناطلس

 بودا شدو یی تنطاس 4. رش ےلاقا dl هنطن طسف 1

 لاخدا4 هت کج تعهدنلخاد یس هیعیبط دودح ییا مور و

 شمایق ی وادع باوا اوو هچفرطوا 3 ردا ِ ٣



 ۳ شوت مرا ۱ . ۳

 ۳ د هویت کلام ال 1 قینعاط هدنلا كارتا رصانع جد یل ل وطاناو

 ٤ بور رد هدرب جاق ر یب هنس ره .یداش مالغا هتل ودداع 1 ه وق

 یسهنایکح ٌهرادا ی عنطلس دهع نالوا ش ادا لاغشا هلا هعونتم

 یرث قان وغروپ 2 ندزو وا و شمام وا هل ود ارت

 لاو a دهع كنا ناح دب كن یا هد ها شمالروک

 . رودر لزوک ید هساواش دا :لالخا هلا هیلخناد عیاقو ر کا

 ۱ وع سوم روا نوای و تحاریسا

 مار ود نالوا e هنوص) كمر وك فال ندز وره نکل

 1 . دز زوخ ها4 e هر یک یاقتا ناخ معلس ناطلس كننطاس

 3 :ES e و شا قالت ا كنسناخ

 0 وفروت ندننهج لب امور ہدباخ ےلس سواج ناح

 اب رظع ۶ Ah ف ر یروهظ تال,عاعما هاش هما وطانا مو

3 
ودح هردقلاوذ یسمالر دل اس رخ س راکولم

 هدد
A 

 وا شم و بس هراشک اش کو غازت دو هک وت تو
 لوا 19 ورخ بحاص كنرود ,یوفص لیعاعا هاش

 نکا هدنراشاب نت زونه ینه هدنف رظ هنس ترد نوا

 یا ردو هرېلاءاروام نداد و هع قاع ندناورش

 یسهدعاسم هنر ون كنعلاط ندنکیدلپا تموکح دافناو تیبلاق

 3 ید رم روم ود هماخ لا ی دنک هدنقح هناقع کالا

 ا ۳ یبهداف تاثیشل



E 0 ْا : یججوا  

 کا ے پ کک

 لود هلا رامورات ت ردا و رک ارچ كوام نالوا
 گار زو زم 2 ولع حق وم ر زام و رسیور 1 هدنچا هیمالسا ِ

 . یدیشلاق هناح ےاس ی یی نارود ردفص , یتجقنا و تر

 ماس ناطلس ۰ )٩۱۸( یسولم لاف لس ناظم 1 3

 طقف . رایدل وا روبع هنساطعا یثشحم س ا ۳ هرکسع ناخ

 .هدنسانا هبطع عیزوت كنطباض یرهگی ر کب قاعتس ر 7
 .تسایس و لتق لاحرد نیکعا ءا ر وه یاکرح جراخ نددا و وط

 ر وط یک یفیدردلی یراهشب تری افت ۱ تدنش وو .رایدناوا < 1

 .ت ربع تج وم ید ها سا و اکو نیل ك یهناهاش راوشمو < ۳

 3 بیه رو ۱

 ی تورو ی“ e و هدسد وا 0 نکا ۱ 0 :

 هل رلن ونام ب کوم Tae عام LL .یدا هدکلا ت ا

 كرەديا راب >ا هرار و اب ولغم یدجا ناطا رس و تع 1

 .دچا اطلس یاشاب یطصم هد وق مظعا رزرو مدندوع سور

 رایدتا تسایس غبت تشک هل قفلو و هديفخ تابسانم ها

 هتم ۳ یادوس هد ص ص ضع ید دوفروق اا هدمرصوا

 قلو ناساره ندیهاشداب بضغو مدان ًارخوم طقفو شود 3

 هدهسیا "وا هنن فرخ a لقا لی دن ك

 .٠ ردشلدا مادعا ا تفاکم ديما شرط 8



۳ e را ef 
ERT TO 

 سوز هل 9 هن ا ناطاس E ترا

 ۰ يوو راموراو بولقم یرکسع ندنکیداک ردق هن رانی

 yD ا روا راتفرک :هاضق رش
 1 و .رأتهدیهاشدا بلق ولن مباق و ورشا

 و ۰ . نوسلوا دەل لندقح تجر ناراقبج عدو هر زس 1

 . یرلازس یازج هنربتاق كدوقروق ناطلس و يیدلیا اعد د

E۱ تب م رجلا رخآ ىلا  

 .٠ e 4 . . ردحراوت

 و ا هر ب و ) ىراس نارا
 ورحم تلاغ لوا ندرسک لاقاو رورغ تیار تالیعاعما داد
 ٣ مزاو ها كغا هلازاو فا یداسف ت ییدلوا ش کا هنا

 کلش هب هعیش ته دم 2 وراق وک

 ۳ ال ید شاروپ را 3 0 قق افخ



 : .ِب ی وا

 نومه یک وم 3 وڪ یحدرد یهرکی د دلرفص .یدلدا تل ِ

 یابلزقر ن هلا ید رکص نوک جوا بولیزدلاق ندرادک
 .یداردن وک هندناج هاش نوای همان و یرحا نالعا هاریسا ِ

 ه دن رال زیم هرڪو و یو و یزاغ دیس و ۳ نواه یودرا |

 هنماویس هالبوط هبالپوط یرک ادعو اسا نالوا رومأم هرفس |
 كسب قرق زو قرللوا ه ۳ و را ی وع N لصا |

nقرف لد دراما نالوا ربد و هدنام لع لغو .دوجوم  

 نوجا تكلم هظفاحم هدنناپم هب رصیق لب ساویس یکی 7 3

 .یدل وا هار ور | ا همش هاشداب ترضخ ر 0

 ىلغوا واجاتسوا نا کا ا ندقر ط لیعاعا هاش ِ

 تبرع یاتسدرک روتک نالوا روم كب اذ ناخ وک گ

 یک ییداروک رثا ندلیعاعا ءاشو ندنفیدل وا شلکچ درسا
 ید باوج هرلنونامش همان اهد هعطق یکیا نایردن وڪ ورم و

 اعاو ادرک هدازها رخ لوا ن زوباه ی ودرا ندن هک 3
 هلثع ندنکلزسهجتت كرفس وبشاو ترجضو ه .ناضم . راچود ِِ
 4 رک ىکا : راول وا تتطاش عع لصوم ۳۹ 1 ز وس تد وع 3

aرو اشا 1 مد ر کب نامرف نالوا لاما و راکفا ناجرت  

 هدن وامه روح هل یاد لابقا ء ءوشنو اطلس تافتلا 3

 ییا سابا تعا اف یر ع رک
 وشراق هناخ مس ناطلسو ىن هبا یب رالغوا كدمحا ناطاس هدازهش 3 ٠

 ٠ ردشلوا یسسرتسوک نا ت ا رول 9

 2 نا



 و ۲ 7 ةت u س و ها ا

 0 را٥ اوآ تدوع قرهتآ نوشروق هل وامه غانو و ا

 ۷ سا تحار» » یر رات سصح بیم هاشداب . رایدراقبح هف وع

 1 Sl ی ء نوسنود هان كل برا وریک رارورش

 د کلا نب هسیغو را هدزکحا رک | ؛ نوساک هل راد رم
 7 . یدلپ ی هتعاطا 4 هه ر ی راهش هلس هاد ره باتع

 در رط 3 هن وامه تلناکم هعطو 2

 و ناز نال رعت ندیناخ مان

1 

 e هار م هلیس ود در لیعاعما هاش تباہ .یدا

 ۱ یزلهرف رادشس یتیدلوا
 دارم ناریداچ هلکلدا | رابخا ندر 1 ك ىلع-

 هلل 1 رایدشاوشرا راق

 اا و کیر < نام رقو اشا ا داخ



j aبانر هن راکوا نوجا رس یر فید  

 اشدا ا كرلير يکي و رادر ۳ یچد درک .یدنلوا ۵

 هتودو اشاب هداز كسره) یرزو جواو یراترضح
 كن رافص یرچکب بولوا ےقم (اشاب ینلصمو اشا دجا ىلغ وا
 هحددع یرکسع فرط کا .یدلدناربس رله ود و رله رع هنک و ا 3

 یرلکدکح ور ندیآ جاقرب هناغع شویج طقف ىدا یوا سم 3

 شلوانوز ی٣ یی ندر اد تلقو ندهر قس .قاشم

 هسا یرکسع نارا . یدا شمالقیعض نوت نوت 1 لهو

 لع اع و ولم هلبا هبلغو یهرز هدیسهقرف ر و یراوس "الماک

 كن رلّعشو هاشو اباون و یسەفاک ی 1 یتیدلوا ندرایادف ۹

 یرلهرزو یرلقاط تآ بولوا امشاو قوشرپ هلفف و . هدندیعم
 هدقم ال راب لراب لرا هدن رح یادم a دير وخ یاش و 3

 . ید ةر دتا ا صرح هدد كرالناقعو

 هەق رفیکیا ین سود را هلتهح یعیدلوا ی یس هرات لسا كهاش ۱

 لوصهدلاح یییدل واهدنسهدنام وه یدنکی رب بودا 13
 . زجانح

 ندنک وا راب وط یرلب نع هلل وص تدش كرەدا موجه هن رزوا ِ

 رانا E ىيا مور داوا دعاسم تفو هم آ ورچا 3

 رناظح مزاع ۳ ییعمو اشا نسح کت کو ناشیر و رامو 3

 نانس بولوا سکعر شا هد ا غاص طقف .رايدل و نان

 یرکسع رس رادمات لا كهاش هزک علیا هدننامز یراپوط اشا 1

 ی یار و 1 یاخ دم لغوا و نالوا ِ



 _ ها تلود عرف

 تیم هغ 1۳ ۸ را ویو موزهم هلبا هداعلاقراخ

 نلیدا ام هن دادما كن رکسع ییا مور . . یدنازق هلماک

 ا قرەقېچ هنادیم لادن رلریس هبیع رایرهکی

 عورج لیعاعا ها .یدر وچزو هرارف تعس بویم هنایط ماحا

  هلجوک لر یفلراک ادف كنسهدن قداص ییاو یدشود ی

 2 : یا زخ و [۱] یرح و و یهاک هبخ هللا نکل .یدراتروق یاش

 تذل ناخ ترد نوا ندماجتإ هدهب راح . . یدک همانا تسد

  تبرش یک قاهس رد نوا ید ندزب و شومار یاد و

 4  هنناجزرت رهظم کو نوک یسنرا < .یدرلشعا شو یداہش

 ات دچا لغوا نیکه قود نانلوا قوس ورلدا قرهنلوا هيجوت

 سفت زار را دم کا اهم یر دی یه نا ایم ایا و شات مرا وه Dra زا و O OO ۹ ی سی ردا اتالوم روهشم خروم و یاچ یرب رادزفد و

 0 ۱ بر ۳ 3

 هدناجابرذآ 4س وا نوش دصم . رلیدتا لاغشاو مش یر رت

  :ندنساسا ی هوفص تا ود یان و بیقعت ی هاش ەدە اةنس قر هالشیق

 رو تماقانوکز کس ز زکلاب هدزب رهت بولوا كن بیرخ

 ٠ هدنرااحاس یر سارا هدقدنلوا تع ا غرق
 ٠ راذکهرو مایق هن هلیکیر 7 كنلود ناکرا یمه اک رک کب

 e کا هنرزوا یارآ هرحو قرهروط ا ارش 2

  راچا . اید |مالعا و ضع هدهناخات سک تروصر یراتک الف

 ِ هدندوعیانا .یدلر و تد وع هم ور راید ندنلو ناورو ناو ےک

 ویچ رش رفعج ەدازىجات یماتت مخ لجا یرح كحاش ۲۱1

 4 ۰ رووا



 ۹۹ ناب وا

 قرهنلوا بنر یرلتازاحم و تافاکم هروک هسقاقتسا كلاما
 رادمات ریما نلی روک یسهروکشم "یعاسم ا یا ِ

 روخاریم و یراقاجس قوازوو هرمصیق هک لعیغوا راوسهش 3

 هرف و نور رط عم ی الو نا ورا هلرازو هافا دم لقب

 فیطلت هل رازو یلج یریب رادزفدو هیحوت كياحو راصح

 لود وس ندارزو هلی كيرصت یرک ع بوتاوا

 اند دا و تست ظعارب زوو لوتقم اشا دجا لغوا ناکه قودو 9 3

 گر کی یلوطاا نالوا ییامرهق كناردااچ 2 هداف :

 ویا . یدل وا لوصوم هالاو 0 PERS لوا اشا نانس مداخ ۳

 ِ كرەداكانف وسخ ینلابقا ےک كالیعاعما هاش یسهراحم نار دلاج
 هد دا وا لکشم رده رفسو ی 4۵ دنا عفد هح هلع تلود 3

 حروم .ردٌشا وا یریخو قالراب ردق وا ید یس هیظع جات

 ردقو قردلوا هقالخ یهاولند ییودرا كنا 0 لاطاس

 هنساصح الدناوف كت . رقم د 4س رارویگاز وج ك قوس هغازوا

 ا وریک ندشقل آ :

 شمر ک ین رللحم نالوا اشامت نایاش كزيربت نا ملس نالماس ۳

uهدنندوعو شا عاقسا ینما هدهبطخ و ادا ینزاع هیج هدنریپک  

 ةو ندنضارشا گنب رد تل ود بول وا ییغوا تنارقاب نیسح نا 3

 وا ۹ یامزاا عید ِ تماق زا و .هدزیبت

 ا MM ندرنهو و عینس بابرا هل اشا ۳ او مدیهاش ۱ و

 . ودشمردنوک همور راد ید 2

۱ 



eها لود خر  

 3 `. )٩۲۱( یریس فلت رقلا وز لا

 ۱ ید یرک ادع بولوا نیشناتشم هدیماما یراترضح هاشدا
 ج . یدنا راشم ر وب ےس ءراذالشرق

 ۱ ی e ورڼدهتوا كب هل ودلاءاللع یغ وا ردقلاوذ

 هدنسان | یرفس نارا یک یدک چار يوس تطلس

 3 ق ارزو ء تا ِ ۳ ا و هزيل را I ضعب

 كب ىلع هداز راوسېش ندردقلاود لآ هلبا شات نا مظعا

 1 یر هبردقلا وذ دون ك ر هلل دا قوس هلا ه ا و

 ۳ - هلدالوا و لآ هلطاب ك هلودلاال-ع و مازما راجود هدنغاط
 2 هللا هيام ناطالس هرک چاق رو یدلدا مادعا قرهلیوط

 A هردقلاوذ نالوا قاف بیس EI کار + ها وله

 3 یاس شعم EE Sle قرهل ر دلاق نده روا ینادناخ

 E E . یدنلیق هداشک هلبق ءار هرفظ یاولو هوالع ههناقع فلام

 . اتسدرک (COE La یر ےل! ہو رک

 ا هعطذ نالا رثأتم هدانز كا ا یا اوعا

 لوا ندنرف س هردقلاوخ ۰ یدیا داقنم همحم هاش اک دارک |

 خاک ندنساتشم هه دارا ی زا سضح راعثتدالح راب رهش

 . بولوا ناتسهوک ناشر کل .یدا راشمروپ حجت یس هعلق

 هريس صا ویو یعاد یمریثک لئاوغ ین النسا هلبا هتسا رآ هایش

 0 ار ا جسد روز كناشا در لقب



 .راشمیاب الوم .یدشفلیق مانعا هلبا هص وصح تیر وب

 ندسنفالخا لیوط نسح ادعام ندقدلوا لصالایدرک هيلا
ELتمدخ كم وقعب  ESفوقوهتكلم لاوحا قرهالو دات  

 تھر هاک و فطلتو تلنطت هاک ندنش دل وا شعا بک ما

4 7 2 
  0 7 TDNملک

OPES O A OND TI N NAE 

 هب هیاع تاود تعب ینغوج ر نددارک | یاحا هللا اوت ۱ ِ

 .هنالضم تانواعمو تالخادم كابعاعماهاش نکل .یدلیا لاخدا
 كناشا دم لقیو كسردا :انالوم بولت یدزآ ك ۰
 4 وا ۳ هلیماع و هلیقح یرلهبنیکست تامادقاو هبحالصا "یعاسم 3
 هاش تیام ید روت Xue هف رف جاقرب هن رادادما رد ۱ 1
 كلاخ دمع واجاتسوا نانلوا بصن ریما نا ۶ ندنفرط ۱

 بسر a 4افم شوبح هد رڌ راعچ وف ناخ 4 یردارب ۱

 قتراهددارک !یاما هلغلوا لوتقم وب ولعم هدزیتس مز ییدلیا ۱ ن

 رای تااخدهنلودحانج رز بوياق رادتفا هتعکاحم و تمواقم 3 1

 ررفت نمح كنرکیدو یریشعث برض كيرب ندناذ یکیاو
REتو هشاب ندا ےسج روشک ر هل وا هدنس هباس یریدو  

 . دریک هتود
 ٤

 هر رایرکی ا هبساما ا ی تامومصا |

 ی رام كنيعلح هجاوخ ییاطلس ل لبا اشا ى بونلقابآ

 یک ڭكىەنتفوب هدد وع 44. .ذسل | هنطل E .یدا راشعا ای 3

 یر كاو اغا ا dl یئاب 2 اشا | ردنکسإ ن نالوا ۰

 ت چ



 ها تاود لک شه ۳۱۳

 ۱ مادعا هل وف 7 ا رفعح هداز جات رکسعضاق

 ۱ راد هدر هلیکیا هلو كن ولفاح وا . رلیدنل وا

 - لوضا كناطباض هاک ن ید ندنفا رسد, كناطباض

 ا ا ف كنغلاغا یر ےک و لیدعت یس4 باضتا

 ندننیم رسم یاقدصاو امدق نوامش 0 ۷ تویلر و هرات دا

 : عا یطإرو طرض كغاح واو داصا هد-عاق یم> و هني سام

 .یدلدبا عید 2 ارش كتلك ناطباض نانل واریبعت ین رد و

 . یدنلف لیکشت ی حله ترح ناکرا هدر دادا نافتمو

 وو ات هل وباتسا ندا وک هاست هده رص وا هی

E KEاشنا یسهیناهدنلحاس هلحم نانلوا نییعت هنمان اشام میساق  

اشنا هم رح نفس ادد هدو رط ره قرەنلوا عیسوت و
 ۱ 2 هتس

 ۰ یدلروب ماقهاو تردابم هنن ریش کت ك نهه رڪ

 os ا 0 ۹ 0) صف

 اف هنایم هبلع تلود هلا هسک ارچ كولم نالوا ام رفح
 داخ دن زاب دهع ا تشابم هدننامز ناب دج : ناطط س

 2 نیباتاذ فلات ها الع طو هدهسیدلوا عقاو ځد هراح

 E ها وف رب یاد ہدندح رمس تکل کیا ۵ کح ه ردقلاوذ. یدیشلدا

 9 یسار دنوس كنغاح وا ردقلاوذ هرک و ندنشدا وا بوشآ و هنتف

 0 لوا ناک اک كنسهبطخ بولک خوک هی روغ وصناق رسصم تللم

 : ATEىلج یدعس هداز ىجا یردار, كرکو موترم لوتقم ك 3 1
 E E ت و یفاخ ملس رصع

 ھا : ی ی دک دیکر ری دوج ر دا
29 1 ۳ 7 8 3 



1 

 SEKIR ETA E ر ۳۹ ۳ لر هئا TN اس تساراسمت شا نم ات مین دا هوش

 سو ول یمن ات ی کا زا رب زا او از ناو نا یاشار اس فر سد را ی Te یا تی
 رآ

 1۳ باب یجچ وآ

 هنسودنکو شنا للا ف ےلس قرط مادا هدر هک
 ۳ یتسهبطخ هدرصم 4سذآ را سک رح هح وڏ قروه وا باوج کت

 . یدشاردن وک یعوطقم رس كکب هلودلاءالع هل ددې «نوسشا

 تاق هدنفرظ تدم وا بوک نامز ردق هن رزوا كنو ۱

 یک یتیدلوب ام و ول ضف و نیک م ۳ نالوا ادب هد اج

 ید دل رد مصم ٠ نک 4:ےشاب ی هاش ار رکود

 دوام شت | هلا راطخا و رابخا یلاوتلایع ینکح هلک هنشاب <

 کنم لرا ام یروء ناطلس ندنشدل وا هدکعا دی دشت

 .یدبا هدف یلکراد هسا وصف عرعصد علص كس رب ا

Aتبیع ا یرفس ۾ = ارهاظ هدنلئاوا یس مس  

 رد كب قرف اشا i مداخ م ظعا ر رو نوڪ ا ی

 رومأمو قوس E هرکبرابد ا ه مصق هل رک سع

 تضم یاول كرګ ید نواه بکوم ندنسهقرآ بولیدبا

 ندلا نکر انالوم هدازت رز یک لیا مورو یدیشللا

 ربفسنوحما قوا یم ییماعد ريخ هرصم ناطاس اشا هجهرف هللا
 لوتاتسا و هزاملس لناطلس هدازیش یسهظفاحم هن ردا بولپردنوک 3 ی

  7 4 1 LA WNN 2 ۳ا 1۳

 هناشان دجا هداز كسر ھ ید هسور و هناشاب یربپ یسهظفاحم

 ندیهاشدا تاک رادن یروغ ناطلس ی هلاحاو و

 هلغا وا كا هو ندنمانعا هن راوص سصم گن وام یام ودو ۱

 راکماحا بقرم بوک هبلح هل وا ماسه رک و هدوحوم هو

 نالوا او نالذخ ثعاب ا هاشو كليوط نسحو ۱



 ود رات ۳۱

 بدن رنک هلام یا رفس “ىدا راذکمد هل  رلایلخ مور راید یالبتسا

 -هلماعم 1 ربقحم و سرح ادتا هدنراقح بواوا یثالم هدیلح

 3 و رانو قدنکیدلیا ۲ ان دل رالیپس یل هدعب هدهسیدلیا

 . هباکح ییراتشذک د قره وا قالم هنوامش بک وم هدلح مان هرد

 . هنفرطهلبق نکیا هج وتم هقرش یزو كندناقع یاول لاح رد .رایدلیا

 باتنیعندهسک ارچ یدل دا برح لالعا هرصم ناطاس بویر وج

  یلرهر بودا لاخذ هینأخ ےلس هاکراب كن سنو یسلاو

 مراحم هدلحم مان قباد جر هدنن ر بلح کسا هدهعرد

 تیعج هدنفرظ تعاس یکیا رب .یدلوا عقاو هسک ارچو ناینامګ

 اطلس نالوا زواصم ینثای ناسکسو رامورات و ناشیرب ادعا
 رارقلا راد مزاع هلبناصا لوزن هدنرارف یانئا یروغ

 1 نواه یودرا هن رزوا ییاحد ید تاکی یریخ یسلاو باح

 ۰ دارو هتل درک یدلیا لوخد لح برح الب

 9 هدنڪا مانغ ن کک هلا بوللو لاوماو اد واتیلک هدنهاکههخ

 . دمع لقب ٠ ۰ رد وم شیدنلوب قوا راح نویلم رب زکلاب
 و هرزوا قفلو هدنسهب راح قیاد سیردا انالوم هل اشا

 -شاب دم یلقب هرفظلادعب نكيا راشعا قاحلا هواه

 ET سردا االومو مانعاو هداعا ما

 هماش هلیش رط صجو اج ۰ یدلدا مایقو تضهن ا ر هماش

 2  تعاطا 1 چ ید ماشم تنج رهش لوا هدقدئئوا تلصاوم

 د ضرعو تلاخد ماس ناتسآ مناط قاط یماکح هروسو
 ۰ رایدلی تعواطم ر ا

۹ 



۲۱۵۰ ۰ ۰ 

 هرزوا هدرطم هدعاق ر تطاس تئارو هدننل هسک ارح

 ینیبعت فلخ هندنک هدننافو كننروغ ناطلس ندنفیدلوا ےک " 

 2 یدیشش وا بتاعنا کلم سصم رد د ص ما یابناموط یکی 9

 تماقا ه دما ردق هام ترد یرلت مضح ناخ ملس اطلس

 ٌهراد لاخدا د ییماکح نیطساف دالب راس و فدرش سدقو

 درناح یمبلا و هع ندهسکأر < یاصا یک یراقدروس .تبعن

 هقرف نالوا دراو هلل دص كعا رص باوا دس هلبثعم یلانع

 ره راجود ا مظعا رزو اه و ها هو

 ترمشابم هننارک اذم یرفس رصم قترآ ندنکیدلدا تعزهو

 ندنکآاهم كشرط لوچ اعل ندلاماسح ندارزو . یدنلوا
 هناهد حق هد وامه ا TT كنرفس رصمو
 هرصم و مدمش اشا مدع بولید| مادعا ناه هلکعتا تار

 هدهار یاس و یدلدا مأوت رفظ ړع هبجوت و قوس یرضوط

 لخاد ءرصم دودح نواه بکوم نزبککچ هقناضم دال
 .یدل وا ل اقم هند ود را ا هدلح ما هبنادب ر هدنن رف هرهاقو

 رهام هدّتس ورف نف هد ۹ ساکد کالام هه رات لسا یسودرا ر :

 ندنادنح و لاردا تھ ف هدنعاصت و هدقاروشلس و اتکیو

 هیم هدنآ هل اقم E بو ط هده راح تیاد  بولوا 2

 ا ر AYY) اید ۲٩ ) ههالک آ ی رلکج

 هدلاح یییدل وا ید یاباموط هدن راجتا ةباور ىلع یسادف



 ORS از ۱ هم E هه پر

 هيا تلود را ۳۱۹ ٠

  هن راترضح هاشدا ین قمروا ندنهاکباق یهیاقک تیعج

  غاطوا قرهراب یزمهاپس فوفص هلیمزع كعا ترضم لاصیا
 ناخ ےل ناطلس نوسرب و تکرب .رایدتا موجه هن رزوا نونامش

 شوم تع ع هلع 4م هدننعک صاوا یاطعا ی رل موح

 یناشا نانس مداخ مظعا رزو ناروط هدسد قاصس هاب رللوا

 2 ةتشک یکب سنو یسیلاو تاتعو یکی دوغ لغوا ناضمرو

 كظعإ رزو یراترمضح نادردق هاشداب . رلیدتا اضق غيت

 بوردلآ یتسواما قدلآ یرصمو شاوا رثأتم ندنعایض

 ۱ ردیاب تفسأت نایب رج قدلف نازح الات هودنک ی رصم

 هی یاباموط بولیزو "الماک نو رصم هده رام وبشا

 .رادحالس ریما ندنسالک و صاوخ و رارف هایلع رصم هللا فويس

 . فلم یاب یشح و رادناودو باا یجاحو ریک روخاریمو

 يک مالعا یراتضح :ناهج هاشداب و یدلیا رارقلاراد یاس

 3 رک ز 4 دعف وم قالو كرەدا راما ندنجما ]1[  رهاق رص«

 وا مدآ راقب و رالب هلتب ولقم یابناموط طقف )٩۲۳(۰ یدلیا

 1 هسک ارچ ییدلب هنالب وط هداللع سصم ت نوک نوا شب

 و نورد ماقا یاع هجاهم هرصم هرهاق 2در هلا نا عو

 قرالوا ماودرب هنازراوخ "هلناقم هک حوا نوک جوا هدرهش

 a نوعرف رهت» هدهمانعف نالب زا ندیناخ ملسفرط ۲۱1 1

 2 | هوددکلروک قي «راهقدشار جرم ماهرهاق تلود س تسفسم رحم



 ۳۷ با ی

 اخ ا ا مو و ماف لما یهدلب ا مد تا به 3

 . یدلیا مارخ 7 سکع هدیعص ثناج | ابوأمو

 هلا ارظع ترازو تم دح هرکص ید کكناشاب و ۳ 7 1

 لاو و هب اش ر سنو یب ر کب یبا مور یسهرادا كرم ّ 3

aدربناح لده رصم ا ماعا هتک روما ےظن  

 شاب د ا اک ارج 4 هنت هد 4ی دلبا تلاحد اک 7 3

 تیام . یدارویپ مادقا هنعق كن راداسف . حب ندنکیدزوسوک 1
 بودا سفن میلست كرهیمهر وک ناکما هتمواقم ید یابنام وط 3

 یمودنک ن کیا نومه روصتم . یجاریعسا| هدنکلیلا و رسصم 9 ۳ 3

 روضح ندنفیدلوا تشردریلد ر رخت هلا یکنادیمو تعاجش ا

 ہللا » هدنناسل راپ ےعو هلک ءا راهظا هلاک ر طم دا 3
 هدازراوسهش هلغمال وا سم یسادص «یاناموط نا ت 3

 هکنوح ۰ یدنلبف رادرب هد وز باب قرەنلوا لست a6 ىلع

 ۱ بلص هدر وک ذم باب امدقم راول مب یرد كبلا راشم رم

 ۱ - ریدا شل
 بول وا لئاز هدد دنا هل رصم ٌءرادا هلساف و کام

 سو و .رایدروپ مص یتدوع یرلترضح ناخ ماس

 تیرودغم هبصم ضوب هاها ندنسهرادا ل وصا كلاش

 ۰ یالو یصم یم هن رافوقو 0 لاوحا ۳۹ هلتاروک

RFEاعا یخد هداز اا لاکو هلا هدصقر نوزوا ست انالوم  

  ردرلمو هلی و ا یاو هل ارواح



yTهينا تلود جرات  

 ید .هرونو هک یربخ یسلاو E اقا ندهسک ارج

 هدنطساوا یسهنس ٩۲۳ قرالروب ضیوفت هىلانغ هر

 0 . یدلیا جورخ ندرصم نوامش تکوم

 e رع ن دلایح رک | میس هدن رل وص و ا

 i رلهدن را وج هن اهد .رلیدل و وق هلو هن قرهزوب راعا یرلهرت

 هاشدا اش سئو ظا رزو هدهار یانثا نوک رب نکیا
 شو تجز ردقو نکیا راریلک كل رهدنا تیحاصم هل راترمضح

 ٠ .یکجهلرو هکر چ ناخ ر ءرکصندقدنلوا مش رصم كرەلىكح

 3 تراسج هضیرعتود ید E ا راهسلی كرالوف

 ۲ ۳ ا دشا كأ ناه بیهب رابربش هدنآ یکیدلیا
 لاک یرکسصیضات لوطاناو یدردتا لک یهلاراشم یاش
 2 .یدایا ماود هلو كرەداتبحاصم توعاج هناب یهداز اشا

 E ییدنن رم قرهصا یو وص هساصت ۰ کاک نا

3 ندسنکیدلیا قص هروماج رد هغابآ اپ رس نا طلس
 

 . . هعرزوا ندنفابا یلآ الع هدکدشود هبات ارش یاب دوم
 .  مقودنص ةافولادعپ ردعاهابم و رخف ثعاب روماچ نایارچص

 ۳ یدردتا ظفح 8 ینهحارف رو ود ران وستر وا هن رزوا

 تب ر .یدردلب alle e هلبا هلماعمو و

 نزم هلع

 ۳ ی .روم “و توو ردشڈلوا - بج وم«



Ra را وهم تب ریه یخ EROS E ROE ATS 
  Eتا و 7 دی قم  a e NAD TEA TRS NAG ِ 4ی تک 2 0

 ۳۹ باب یصچ وا

 ۰ یدریک هندادعا نو تالاا رو لوا نالوا ناتساد 3
 A 0 کم فد رم و9 ایا ی ران ِ تاقا هدرصع ا : 3

 روصح ین راحاتقم لكنمم رج نیمرح هلل دن یغوا تاکریلاوبا و

 یاءدتساو تین سارع یاشاو مدقتو لاسرا هیاخ ملس
 داب هدنراهبطخ ورب ندنس هتفه یصق كل کی دیش تنا ۶

 نان .رابدا وا رهظم لعفلاب هنناونع نیما مرام نانلیق 3

 دللالع لک تم هبتأبع فا z1 ناک هد کلر ۳ رلتدوع رک

 هرکص نا هک یدلیا عارف ةو كرت e تفالخ 9

 یدلىا عج ید ی هیمالسا یاربک تفالخ هنا یا تنطاس

 .ندلاریخ سورابراب نده رخ یا ها هدناوا ا ي

 ید تیدوبعو تعاطا ضن ه یناخ لس قرط و 4

 لب وا و هنا وحجم یهسک ارج تلود كناخ مس ناطلس ِ

 كنساه دانا راو رلزدا ضد رعل هنسم ردن وص ینغاح وا ردامر 3

 قلاقد ءاشداب هدرب و < روا هلا یرودح هح هاع تلود 9

 الو یتح بوم افطا لک یتغاحوا ناوک یراق رح هاکآ
 یتلآ شب زکلاب نوجما تكلم ًةطظفاح و میدوت هنر ند هرات | هت

 هغ رش تاناما زکلاب ندنسهنزخ رصمو یکیدلیا كرت رکسع كم

 .یاوما هم كرءرتک هلوباتسا یابشا سیافنو رداون هللا

 الا نکیا راذمرو یوتف ع هط رض یهقیتع یفاق وا و یتیدقار 3

 يفد هلغل وا حر اوت طوبصم ییدتک هنفرط یرثکت هکلب لکد 3

 . ردلکد مزال لیلد هقشب هناضارعا .



 هناقع تل ود جرات ۳۳۰

 ۸ ۳ وش) و - 0 ار ارا لإ 8

 5 تر و ا بودا لابقتا ینوامه وب 6 بم لح اشا

 "هلآ ربح یرلفدثلاح ه هبرکسع تایعج بسر ی دودح

 مانعا «قرش بناح ارومأم هدحرس ةظفاح هیلاراشم یأشاب

 هلکعا نیب ییدشواص هنفرط ناسارخ كمح هاش یدا شادا

 ۰ ردشعا تد وع o کم تدم ر اشا یرید

 ندنسابقشا قوازو هدب لتتطلس رحا وا كملاراشم راد رمش

 هلیساوعد کال دهم هدن رات تاق وط دم ر هدتمات لالح

 . یدشمالپوط تارشح هدایز ندکیی یعرکی هنشاب بودبا جورخ

 شما ناشیرپ و لوذع یک ییعج و كب ىلع یغوا راوسرش

 ۱ لرم 4 هایقشا هلوقم و ندا دو مدنل مطابا- هرکی لاد او

 “ردیف وا ریبعت

AT a 

 دف و ۳۹ نواه دصقم یاصتا كموتب یه وفص تاود

 3 و هرصف سودر ار فرص لدن رفس ج ی رات رطح ها شدا :

 2 ا كعا م راعلقا ی روفعم روشی یدراردا قوت

 كتا لوغشم هل رس یر زج سرخ ر ی زس مهدنس

 ۱ e ندن رفس ترخآ هرکص ندنو من کولاک کز ویا

 ا و هل قم 2م هلباوج ردوو مرقس

 3 | موج رم یراره زر بوروب تکرح 9 و



 ۳۳۱ ۱ : باب یه وا <

 یرلقداوا التم ا هن وک شارظوا یرلقدشاوا ۱

 ) هبلع دللاهج ر ( ]1[ رو اس راد لاح را ندنتلع هم رش ِ

 تافو یدنفا ندلادعس - نالوم الق ندا نسح یردب ۳1

 : : روزاب هدلو وش ییاخ ا

 هل ا ناح نسح یرلجدن هد هاب نالوا هدننماد هماح یارس نوکرب "

 هدافایم ربکدتا س> لاو جو ېک شعاب ن هرکی د 3 هدنرلهقرآ ن ؟رزک .-

 دنن هنهارب بوشود راخ رب ندغاب راعثا < اح ناچ نسح

 ا نالبرتسوک و یدید مع هقاب هسرواب :روس نامرف هلوا ش

 هدنجالبق یک نالسرآ و طقف یدقوص ىلا ندنساق ا

 كز ا رفاور کک هلا دن حسندنفیدلوا

 نسح بوچآ ینراهکود كنتي ه ۲و رلیدروم زار یتاکش ندمجو ۱
 هدهاشمنابسح یراا رب شمرازق ِ طا ندوم نايم هدکدبآ رظن ناج

 ردماخ اهد مهاشداپ هدهسدنلوا صا هنبدنک نوعا ی هیص و یدلبا

 ۱ بسانمرب ردلکد زئاح كا هدز نکیا شمالوا زوئنه E یداو 4

 ناحنسح مدقم نوک جاقر رکم ه یدید ردکر کی لوا م عضو مهم 4

 شمامهنل و هدهناهاشتم دخ نوک چوا :تواوا برطضم ندنابیجرپ هلو

 ر هکزاکد ېچ هلق رط هفطالم و نعط یرلترضح هاشذاب : شفا

 بودک همام و ربدروس ۰ دیا تعجارص هرلحارح نوجما هوس

 لئاه لمد نانلوا ناف هلی وس وا رو رلي در دقيص یابج هکالد

 لع هلکزوس ناج نسح . یدر ودا بالا هريل درب شعا هب ریش

 نوامه تع زع ههنردا . ریدروس كدتبا كاله یزعدنک اما كدا

 ناکرا هاب رب دل رضاح هرقتس قرهبقا ت تندد را
 هنن وک شاغوا هدشرق یلروح یدنلوا تکرح ندلونناتسا هلا تلود

 . یدلدنآ رارق رانتخا راجات بویلاق یراتقاط کیک یرابا هدنرالوزن
 یدلجآ هقدلجآ یتاهد كيظع حرج لوا ب دولاق ديمون ندناوادم ابطا

 هللا رهق نام رهق جو نروکراط e بولرآ یرادوجو فە 3



 ها تلود را ۳۲۲۳
 ۱ 1 رداخ مل ناطلس یلاحر ر هک كندا ناچ دا نادناخ

 E .ددش « قو فیس بحاص < وکشوخ و ضاش ٠ بيهم و عج“
 هنروغواا یتلود تمالس .یدبا ی لا ےظع هاشداب را هیکشل|

 ۱ یا تلود لاحر نايا قرف یدو كب . ردشعا ۵ قشره

 ۴ ك قورو يارا بضغ,مراراکدای یدنتآآ
 9 داحا ی ی

 ۳ ههاشداب ر اید. نکر دا رظن هلاع 4طد رخ ر را

 ا ۱ ینسهجرد و ام یسد ی کد عسا و رد كجءر ولات

 تسهیل تج.ز قعساوا هلبسا راصن لود اب وروا . ردا تاما

 نالوا جورخ بحاص قللرصع قرەقار هفرشا رها
 ۱ - عاونا ی رک نانلو هداج ناصع نوجا كا4 یلیعاعا هاش

 3 . كالکو ناس رهاظو یسمروتوک هلو قلبا ترد ه دنا هقاضم

 E وی یمطا رابتخا یرفس رصم قربلوا هنفالخ ی تار

 ام ترص نی را وا I ردقو

 3 قرهرق ی دانو ییلوق هدنا ر دااچ كن وقص اغوا ندا ا

 ۱ تاثیشت یءداطس و یایسا
a ۴ 

 ۱ ا یک روع و زکنجو یسکچ نالطب هم اخ هنس هنا ریکن اهح

 هو هتان ءوس یهدنقح هلع تلود "

 ما هني رللا ۇس ردلاح هن و هناح نسح تبقاع .یدلاق ناو و باتیب 3

 ۰ هلکیک ردت هنآ و یز نس اب هجن ربو یناوح ردنامز قجهلوا هلا هللا

 :  ناچنسح بودنا صا یتوالت « سی » ةروس و یدروس كدرلبا نظ

 ۳ «محر بر نمالوت مالس» هدهنات یک یدلبا «س » مخ هدکلرب هلا

 مالسلاراد ةضور ندمالآرب نادک اح و هللا حور ملست هدکدلک هنتبآ

 | تیرلتافو « هكا نوا یور ناعا لها » . یدلوا نامارخ هنوص.

 ردخگرات.. ) ٩۹۲٩ ( . ّ ۱



 . ردد ودعم ندنس هعظع تایقفوم ی ےف رصم نابلوا و م هراروهت <

 هصالخ كنيقفاف نج رلادبعو ريصن ن یسوم ندفلس ندهام "

 هنسل واع مع ی 2۱۱ هنا مالا اد رگ یا نالوا اا

 ندنیلاطم "هلج یلوصح مالسا داحا قره وا هلضف و ییدشر ود

 رووا لالدتسا ندنناکرحو ر اوا يميدلوا 2

ITهددنه ندنسهلاللس ةلباقم هنن راکدتنا ههنا تلود كروي  

 یصوصح و بودا روصت یرح ها لوقم ناخ لاو نارم ركح 1

 كنفادم هیلاراشم یاشاب نکردنا هرک اذم هما اشا یریپ ن و <
 را رهشهدک دليا هدافا او هدناکما | دح : یرفس ی

 انار وا فد رعنلاب ینعقوم یلانق شیوس نالوا دادک مولا ااد

i.هکر دراشم رود مردیک هناتسدنهآ رح و رد | قاصاا هرجا رگ یزکد  

 « . رداداع دهاش هن راف وف و ال وا هلاع لاوحا هرقفو

 هدنفرظ هنس زکس نکیا ندرلرب :اهج نایعیص هناهج ۰

 مقع یسه واع i شک او شوا نوز هدکلو رق ةا ا

 . ردیلاوحا روصم ماع وا كلاک نا 5 رد

 ریکلاع یدیشا وا یسهاس یدیشعا شا قوح هدندم زآ

 ریصق فانز رول وا دود# یلط كسعشهدرصعیدارصع سعت ِ

 غب مھاک ]1 نوسلغا [۱] ۵ ی ردو فیح هيا ناطلس فیحا ۱ 3

 االوم نالو ترهشود یت م یللبتز - ۰ ىلا یبع اروم 3 :

 ییایل ثکا هلفلوا زآ تیاف یسوقوا كموحرم رایرهش ۱ 1

 یررکف تدالج هدنراعشا . یدبا راردنا راما هلبا :بتک ةملاطم
 هرولس هلشد aT هنسهفاک كمور یارعش هدیسراف .ردنایاع

 .یدبا قو ى د کک



 0 ۱ هنافع تاود جرات ۳۳

 ۱ ۱ مظاعا یاخ معلس رصع هلینلضف و تبالص یلاج ىلع

 ۱  دهز كروفغم رابرهش هردشعا زارحا ص وصخ عقوم ر هدننایم

 Es هن رلبضغ و ره یی ییعواطم لاک هش رش عرش ماکحاو یادو

 ٠ عباقو 4, ر ۰ یدا شلو یوق نزاوت ر هدهلاراشم فم
 ها وا ارزو نشود ها رطضا باتجب هدنماکحا یارجا هدهیظع

 یاالومو رلردا او ربس یی رابانح فم وشراق هن هیئس

 ۱ دا را كرەریك ه هناهاش روضح هلا روط تماقتسا هلا هم
  هعفدر .یدردیا یس هل دعت قطن هغ رش ماکحا ینونامش

  هولخادم هتنطلسم روما قترآ ن ت هجاوخ » ناکینج ناقاخ

 .. یزکه ورخا روما ر ۳ جد هحاوخ امور « كداللشاب

 یاو قدزع راق و ویند ۳ قهسلوا ر ومآم ه هظفاحم

 2 : نورو

 3 دو و فير ةو را ها ا تالماعم هبلا راشم یانالوم

  ییدوسوک دنس وشراق تكتاهم هرابشقار ےک لس ناطاس نکیا

 .نوچا هاقو ندطب رف و طارفا سس لو ال عاضوا

 .N ندکعد رد رورتقادصو یراک ادف رانا شه وا رابثخا
e 

  e 2هدیناخ
 نا نتمدجح ۰ نیل و گرد

7 



 لوا وا ناخ ۳

u 2 I 

 نرف یحیتوا هده دق 2راو هر رق ر

 .روناوا فداصت ز اك هرارود دوعسم و ي وک

 نایلس ناطاس ندا فداصت هده تی روگ ن یدالو و
 طع: رولب هلی د رشا وا ريخ لاف صاف هتنوروآ تداعسوب ناخ

 كفزام هو عیانص نوئ یصثوا و هدنماقم ٤ هدر روک ذم م

 اوروا ف دادب دج ر ؛ ردنا تراظن هنسلوا ت ا رف

 نهایت ةنزاوم هللا لیدسبت یتورت نیناوق و ت ترا ل لوصا
 هدب سع و لیعاس ۱ هاش هدو رش ؛رایا سیساتو 2 شاو شاو

 جات نالوا صا هلا مايق هب هبیهذم تاددح روا نترام

 هن را وا هدا و روا هسا رضم و ریصق ردقن داتا هراعو
1 ۰ 

 نر دنا بن یهقبتع ا هدهسنا رف ؛



 ی رشت وا

 - )بس ۵ نیاز نام 0

 رک شعیمو ا
3 

 224 ̀ 1 تیار هلب رل ها هاو

 بت ر هبا راد

 9 شعار را تعفر دز کرولا

 راشم یاش o و :یدیشعا توعد ید و نیک كناشاب

 تایوزع اط ر کب يع
 آ جابو هل | هناهاوخدب

 ی

 3 : ماس ا مو> سم ص4 ۰ ردشم ردتا لتف

9 

 1 یدیا تاد روسج شفلو ر

 2 تدم گز و ینادناخ



 A باب یجچوا

 تالماعم هدنقح تانالو شیدا وا واو یسهناراکشارخ ۰

 .یدلو قسازس یازح الوتقم دوا هلکعا نوبت یمهارادخ ر

 تاود ناکرا ۰ (۹۲۷) رارفلب ا مر بار ِِ يک :

 نوجا قمردناط ییاحوتف تذل هن رت ناخ ناعلس ناطلس ۳9

 تعراسم هس واج كيربتو داش جم یداهحو انعآ قدر طح 3

 یریپ مظعا رزو «رایدلیا برح نالعا هنلارق راح ود ىيا 3
 ید ن زویه بکوم ندهقرآ بودا هرصاح یدارفلب اشا

eری تونع مهمو نبتم نصحوا نانلوا قالطا داهجاراد  
 رسیم هن راترضح ناخ دم ناطلس عاف نیبم و هک یو

 e فا

 تلصلها ا رق يا
u 1بوشارب ی ربا دق هیلاوش هدسودر ورب ا  

 م وح ص 2b ید رانا ناصر a عالف م سم الا :

 تاب رفظ هد4هتسدنلبق رادتا رار عفد ]ران و .دنرصع

 تا تاسودر درک ندقدنلوا 2 a نکل .ىديشمامەنل وا

 ناکرا یسم هنلود فرصت ورن ده وآ ندنفیدنرآ ی. هیعفومآ

 یزو ۳ اشا ینطصم ندارزو ءرکوب .یدا یزللم ك

 یرات رطح هاشداب ا هرزوا سود ۰ لا ی

 تر شتا لاا زا و همک ردق ر 1 ۴ تیام ۱
eیدّوم ناتو تاعیاض قوح ۰ ید  aهدلاح  



 هناا رد خر و ۳۳۸

 2 ر دادو

 لب لنت را هد ره» و شرا مص ن 1 7

tT -- .)44(۱  هاشدات نوک رب هچ هرکص ندنواره تراک و  

 ار دیو لوبقم اف هناشاب یر مظعا ر زو یراتضح

 ۰ ٌهدافا 8 e كنا در هل تبصنم ِِ ر ردراو

 بو 3 ۳ ۱ و و اد باشا ی د ا ۳ هافعتسا

 ۳ . یبا 2 ترازو بصنم اغا اوا

 ا

r لا القا لال>ا لاک اش مهاربا م kel 

  2دوو ِ ۳ | هداعا یفیامآ و ی یکم هات روما



 و دوخان یداراو . ی روع ۳ در

 جاهمهلیس ود را راک ر هيلا تعاطا باب یر اعلق 15:01: كىس واو 2

 هنس و ]11 هک د ه راحت نالوا عقاو . یدنلوا لبا دراز

 جاهم هلساور نداق ةر ورم جرا كنم دنفا مهارا یر ۳1

 قرهدلوا هظفاحم تب نک یادیبس هلاقم یفیدزاب واد هنسهیرام

e :۱ + رونلوا سیخت ق  

 لوا یدلروس ل هدلحم لوا بونآوا روبع ندءوارد هو قوم
 ` ىو تلهعست كالفا اوک بودیا نیساغود موم هناهاش رک اسع هک

 .. .ندلزنم لوا . ردراشعا زورو زور كشر یلاع هد
 ِ شا مدآ رعد دی بحاص ری 0 هک ب ىلا ك وک هداز اش اھا

 ترغ اعس هنسول و یدنوا نمل ج ەخرجو ید یی 0 ِ

 یا a یزق ته ناخ قاط رخ

 لوق ویق ۹ ق

 ا 2

 e ا 1 3 رش دا دقدنلوا ا هجا ا

 زایدلوا دعاو هث رزوآ یسرک رب ٌبوقیج همیفر لت ی

 یک < او یساوسه كال ەزات ا ندنخرات ك

 ی



  .تمدخ كب یاب كج وك هلکب ورسح هداز اطلس یی رلکد

 ۱ ۱ : ودراو لوتقم یول کیا یلارق راحت ردشلروک یرلهناراکادف

 .. سورکنا تا مانا رابرمش قردل وا لوذخ هللا هلماک تع زه یس
 . (4۳۲) یدلیا رفظو من یاول زکر هنس هعاق ندو نالوا

 ناز یلغوا قاب لدرا ند اطا هاکراب اب یار ة راع

fS 

  هیجوت رو وا هیعست لارق شو هد راځ رات من. هک یل واز
 ن هدنعج ر یانناو ررقم یدوع كن وامش یودرا قرن وا

N Bacs 2ههنا ةتطاسلاراد قدولوا ر ےس جد  

 یامت هلا لع كردبآ راذكر تشک یفارطا لوا هلیسهاچ نوآ 1
 . ردیتاجانم ۳ كه اشداب یزاغرب هن رزوا رو نم ةتشي هعفد چرا کا

 ولو ینرایالآ يلا مور اشاب مهاربا ردعلوا عقاو قمقیچ ود

  هنروضح ررر نودرک م ادا ولت دامس هرکص ندکدلبا بدر هر

 ٠ زردی نامرف قغلوا هرواشم بوللوا توعد. یساصا دح رس هدکد لک

 .  هنسو مدقم ندهلج بولیردنوک راشواچ" هاما هرزوا نو امه نامرف

 مهار رونلرا نامرف ود قنج هدوهعم ةتشيو رولک كی ورسخ یی راکپ
 زما اش داب وات داعس درا عرب رس بوطا باطخ هکب ورسخ اشا
 ٠ رار ندنمشد زونه شعاو یا رح جاهم هتشذا رتسلا هرواشم ند زس

 | ددرس مهاشداپ ولتداس ید كي ورسخ هیلو ردن ریدت قو

 a هليا زعآر یدنک زرمدنا هلرا رایتخا هدند دوما كلدح رس ی هرواشم

  ههاشداپ ولتدامس و هشلبوس بوراو هسیا رونلوا نامرف ززمتا شيا
  یرامدآ كج هدیا هرواشم لوا هاشداب ولت دامس هايد مهر و باوح بولک

 ۹ . هدیغاشا ندرب یتدروط كب ورسخ راردا نامرف ود كروتک هدنو
 ی | هرقو کب یالآ چ راو زيت با باطخ هنیرب ندنرافا ناروط



 ۳ ار

 ترور ا ییرطب -- e یتیم لاک

 دارت نم ۲ ا لع انالوم نرو قوت هاو 1

 نا » یسلقملا یقع » نالوا مص یالع رقم ک2ا ینا ا 3

 . یدا وا تخم قصد ٌهورف سال ا ن داس ث دچا نت

 ولتداعس رلنوساک یئابیرچ نابلبو هجوط لدعو یثابوص دمو ناثع

 هج وط لدع یک ییدتیک یسیمدآ ۰ رد ىدا شا هرواشم هاشداپ

 هدنشاب .یسانل و طر ءهدتسهق وا یه یواوا رهاق رداپ هک و 9
 ندنسافل وط یرلقس اما «شارت و هحوق ليج ريق "رب EE یدک ۱

 هلتوعد ینو كی ورسخ . ردشابنوخ ریت رر هبودع بوک «رهاظ هرشط ْ
 رد یدتا ا هرواشم هاشداپ ولت دامس هج وط لدع لک بوئاص یدلک <

 یالآ هحوق ی ردیمراو هکزوا رک هرواشم هدنوت ید لوا ِ 2

 شمالشاب هکمشالا زیجهخ رج شع روک یرلبالآ رک :یدودنوک هرس یخ

 یرضوط هنبالآ یدنک هنب نام بوید نولو هدنبد زکغاعتس كاک -
 رولک ل: د د دکب ىلا ك زر مد اک لوا ودك بود ك

 خد یسودرا كوو یکیدنروک یراقاریب و یرلبالآ ولتآ" تاشو
 راوس بونا نده روفغم هاشداپ لالاف شا مالعا یکیدلیا برق

 ی راقاعس اصا نامز لوا بوراو هلع تور كالا رهو .رولوا

 كرام هدش د قا ےس ره یزاغ رای رهش شم رررونوک کنج بوچآ

 «كنس ترصنو فردت ىهلا «كنس توقو لوح یملا بورداق نب را
 ۰ همردن رپ نیسافعض دک تما كولب ر « كنس تاج « كس ا

 .بودیقآ شاب ندن راز وک ر ايمو د همر دنب وس ییعشد .تسدو دو کک نا

 یغارب نازخ هدکدتا هدهاشم یرلن وام دوج یی راکدتب

 .توروس هزار هرق ن ,رازوک ن رزو بوشود ندنآ يک رشود ندرچش
 حدحاو ةهفد هکر لیدتسا ناور ن رلشاب یرازوک هلا بلق راسکنا هبت رص 1

eیهابتشا راب دا هدهاشم متر 1 کیر دا هلا  



e ۳۳۲هناغع عود خر  

 ۲ مر اج قیسا س. ل یلومم ياا

 یکر دالقلغوا ش رثات کی اخو نونلا و ابا اد ته هل وطانا

 ۶ رم هدکعا ارجا تاسرخت عاونا بولوا ادسب رلیالج
 . هتاحالصا یلولانا اش , ھارا مظعا رزو هدن ارش تدوع

 2 داس 3 ا و تزف عفدهلتیقف ومو تناطف لاکق ره وا رومأم

 Ê : . یدلیا لالحاو ناش ریفوت اهدناق 7

 e و او غیرد وزرا هدنلو اودرتک ه۰ ناح (ع) یدلاق

 کس ید lab ےھاربا مظعا رزو .یدیشلوا ناز درو ك کره

 2 داب ییهاشداپ ا هدذقح رلن دبا قاشادلو بوکود لبد رازه

 1 ت و مع هنر ولر هرکسع فونص یدرو راءدعو رازه
  لبط .یدلوا رارقرپ راو ا ب بطق بواک هنا د یوا یاول یهاشداپ

 ولا ا مدا .ندنسادص یاتهرکو اروسو ندنسهزاوا ۱

 ۱ ا هدر بولوا ا رلهرهز ندنسیدرفاش رلقارب, ندنس هم هنشیک

 ۱ نیا یر راکزود 4 یر هرق ر 1 وک یدرواب يرو ا1
a 

 یا رشود کام بت 2 ین ا اد 1 هدتقو دا

 : لار ین درفرب ءرزو قبا ا هدنادیم هج دا بور

 ۱ وا كال یخد "ارت لوا ت رب هن راد مدع ی

 هر بوشیربا ققو ماشق یدلاق اع ندودع هکر عم نوح

 ریدتبا رلادن ود لنوسنوق هدر, ییدروط سکره یدیشعا اضتقا

 نا نرداچ هسیک هن بولوا لزا ناراب êy ادخ د تمکحو
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 ا ۳ 2 ا ر رومشم 13 ١

 .راش«یخدهنغالارق راح وشرات هلارق شوناب یکی ید ۳ ا رفو كرت

 نالا هدننادیم جاهم دنان درف ارز .یدشابق ی

 .یداراویناروقح 5 اب وکلا وایداماد كن وای کیا رقراحم

 ناو سره یک ر لارف هما رفنالوا یورو ب واغ« كاك ل راش

 هدا ور واك ناک لر اش توک را وکم و رالی ود ردندنسهدل وو
 و رد ردا لالخا قايدا ةنزاوم یسهداملاقوف تردق

 لصاح راب دتا فو و هدنسهقرآ تآ قر هلوا لاتحا قوق و
 هحرلتوک روک ذم رې قرهدیقآ هن ره هنوط یرهشال بالیس نالوا

 نواه غاط وا وإ ید ری شاش نداتعم ناب ره ن ۳ ماحدزا

 ناریم ريم و ماظع یارزو بواب روق تخ ىلع ت تخت مصر 2 .مدنکوا

 دا كرابم تو مااا ر ؟اسع ان و مار رک یارما و مارتحالایوذ

 فرشمهلا ریصم تا وشر رس نوا اشاپ میهاربا مظعار دص رلي دت ۱

 یدلروم زارف رسو زاد لغم وا عضو جوخرم a هنشاب دق ۲

 هرفاو تاغ رشتو هرخاف تامیلخت م اقبط ىلع یخد اصاو ارزو

 ا و e رسول بولو زارع

 کد راب قجمآ و كانغ لاوما یدلاق و , مع رج

 9 ؛مولعم ۰ ردندهیمالسا تاون ماما مظع یانغو ۰ 5 رول ی ۱

 . كوا شلوا رسیم ههاج ىلا هاش داب رب نیکد هب ید ر
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 7 0  فقوتمهنتش یوزاب كنامز نارقبحاص یتکوش مسکو یتیدلوا
 هلقوس رکسع دناندرف ندفرط رکیدو مالعاو ضرع یودا

 ندنکیدلیا راسبجا هرارف یلارق شونایو ریس و طض ین دو

 . قردپ هتدامس ناتسآ هدنضرعم دادقما ندبلاراشم ارق
 كلان درف رف ناخ ناعلس اطلس لغ وا ماحرتسا ماب لاسرا

 ريزو < ا هنن رف س لام 4 ك رهلبا در ییسارفس

 ۱ . هلغلوا نازورف امویف امو لابقا بک و ک كنا شاب میهارا م ظعا

 ۵ 1 هروصنم ر Ee مو هنسهدهع ندهنص فطاوع ءرک و

 ولو هللا هرخاف تعلخ و هیجوت ةوالع ید یکارکسعرس
 .. یداروپ فیعضت ا [۱] هلناسحا فر ید هجا

 تر جاهم یفیداوا رفظ لوا هنس جوا نوبامه بکوم
 - : هلابقتساو كرېت یییرایرمش مدقم واز ناز هدفدل وا لصاو

 E ضصوتدم و ما هفطظو یاشا تولک

 0 هیجوت یضوط هندو نالوا شم هنلا اسوا ك رهلبا

 ِ كامل هرکص ندهرصاح نوک شب ۰ یدلروپ تباهم تیار
 شون هلا یینلیحاش رشت ی ا نابکسر و داعباورهق راوله هلصف

 تلا بکو مقر ەل وا داعقاو سالجا رارکت هنتخش س ورکنا لارق

 دن 2 رګ هنرزوا م دوخاب هناب و هليل رادشب یلغوا لانعم

 هقییضتو رصح تالآ همتا 2 2 یدلیا ی



 Fe n ی باب یجچ وا ۱

aمار زو ا تعهو شش وک هتمواقم ناش مده  

 رو ص ید مسموم و روصف راسا یراپوط هرصاح هو 1

 تحور محف الب هرکص ندقدشاغ وا ردق هتفهيوا هل اواشغا |
 ۱ ۰ یدلری و رارق دوو و

uيش ا هر ینودایش رغم هنامزمآ ی  
 .بویعا قیدصت ینفللارف كنيلواز ناز یراکب راح .ضمب - ۰

 هندناندرفو نلاخ رغ یادش رها وین اوت هم رک راح یدناندرف 9

 نالوا دراو ندلارق شون یتیدلوا یدصتم هدرطاحم دوب
 لراش رلبوتکم نک نداوسنارف یه رو مهفنم ندرلماناهتسا

 ` زوق مالعا هاغا وآ مداح هد دشت یوامه بضغ یکمدنقح ناک 3

 .قجآ . یدلیا تعنع ةجوم هیجوت هلامش تم” هن ترصنو
 .هاشداب نالا رفس منع هلرکسع كب زو شا هدنسهعفدره

  یاقم "یخدتاشکتوز بو وک ونک دناندرف ههانتک | یرظعا

 2 تا فا دع و 4

 :یراب وط اد ا ندشیدلو لما د دصقم نشر

 ۔ریہعل 3 را تر E و 2 2 اور د

 نیا اصلا هراهعلق یرارکشل ناما و هچم قحا . رارودا ُ

 قو هقعپ ندنسسرصاع ینوغ ءدروکذم رفس روا



1 

eا ا 9َ  eار  

 در 2 زالآ ا كدا

 زر
 ۶ ی تن 2 : ٤



 WW E ا

 ادا كرسام هاش هنو ا و الس کک ید

 روضح ین راراتختا دادشن ید ا راقفلاوذ نالوا , و 0

 ن لاوحا .یدا ش تا لابسا و مدقت ا "قایلس

 ندقدا وا رک رارق ی E ۰ هک بولیجآ ی ی كنيتل ود:ی ۱

 ےھارا مظعا و وب یدلروک یناکرادت ک رفتش نارا کک 8

 قرش ریو تکرع نیلوتاسا هکل رکن اد" اش

 هد هسی دایآتع نعاهج و هيج وت هند اج ناتسدر < هلت .رومآ

 یاو سولت لاو قاشا هن سه دهع و هدهار یا

 كفرشريم بولک جهدژم نداشاب همالوا نالوا شیوش

 اشاب ها را ندندبد رک ینعوطقم رس هل رخ ی.روهقم

 هدن ل زا تا توخ :هبلح یا كا راصا , 2

 شیج راو ناو نانلو هدماحما تد كربلا ا یاول ك 2 ۱

 هدرب ردت تنام و رادتقا هضف هدروآ ی رهاق طالخا و زاولداعو رم 1

 نواه بکوم ندهقرآ .یدلیا رارفو توطس تاةدارسس بصن ِ
eقال هننود را راد رس هد زب رت كرەشيتب  iناک  

 هلیسهطسا و اا 2 .ناورشو ا رفظم تان ی

 ندیسامط هاش كرهیلبا تلاخدو تعب هر نا ی ا
 ` هە رع قاع ناک فارع ند روهظ ناشنو ما

 یشم یآ قچ ییا ۰ یدلروب تدالح یاول A يجو

 تا قره راو هنهاکگشد دادغب مالسلاراد هر کص ندتکر
 نارقبحاص ی ید دابآ تشم دنا نالوا #9

۳ 



۹ 

۳۳۸ 
۱ 

 داش قد ندزب بت ا .(هع۱) یدلیا داشک یتعاطا باب هربصع

 تو ل ءوکو نادمش هدعفاوم قلغاط و هدنسه روا شيق یرفس

 تک رج a رظن ةطق برح ۷1 هلغلوب عوقو هل راوشر قبر ۳

 ِ ر راو هدیهار ی و ندن راو كا كنهرکسع -
 لخ و تاوداو تام نوبامش یودرا راو

 1 و ۱ : ردشماخوا هزار

 e تاماقم نواه تماقا هددادغب ردف یا ترد

 ِ 3 رەنلوا را اما هلسهرادا لاصم مب i كن بقا رع طخ و یرایزر

 ۱ ٠ راعاو احا یراهفمش هیر كن رلترضح هللا هجر مظعا ماما ١

  رادرآ هلیضغ كمظعا یزو یلج ردنکسا روهشم رادرفدو .

 لس هدا دازلالاج قباس نسا ر یتەدخ قلیڪ اغذو [۱] یدنلیق

 : 1 كچوک یراهر ید كلبح هرک ذو ه ییلج

 او هجون هی یلچ ره یغوا ناضمر نالوا فرات

  ردندهناقع ۱ از را لا لاب تک ای رد
 کید ۳ قلا یریغ ا ا

 i . رفتی هنیرادتقا رم 1 لام دلم لج زرزو
TS 11  

e0 كي د ا هنتیعم و ېلچ  



 ۳۳۹ : ( باب یعصچ وا

 .لاو توس وا شاب هدناحابرذ | تسامفط هاش هدانا و 1

 نددادغب یراترمضح ناخ نایاس ناطلم ندنکیدلورلب | ردق هنسهعلق

 : ناینام دورو تیص و تل وص هناحاب رذآ ام کیر ۳ ناتسدرک :

 ردق نوک شب نوا نوابه کو هک عا رارفو تەجر هاش ا 5

 تع نع یا كیرح ًاهج وتم همور راد هرکص ندتماقا هدز ربت 2
 SS E . (۹4۲ ) یدلیا

 كن رلت مضح هاشدان - .( )اا مه مظعا رزرو ںی ۱

 ا هدا كرا برفت هداعلاقوف هدنماکنه یرلکلهدازمش

 میها را ر نار دن زآ یوبام تبحو هح و یتیم 9

 هطرفم تاکرح ضعب ا نارعک وو ناو روا اشا

 ارسا یعیدردلاق كران و ندهتراب ۰  یدیشالشاب راها بس

 لثم هدر ودو لصاو هتل ود دنسم و لا نکیا ندرلقج وج

 یارمسرحشزودنوکو همک بولوا لثان هلالقتساو تافتلا نایلروک
 راکفاتفر 1 رظ) هارزو راس ویاطف و اردو زالرپآ ند ونا

 لا یدا رالرا ی ی هد وام ناود نرخ یاو
 ضب یک اشا او لادتعا دح زواج N تاود شالوا ا

 س هدناالعاو باقلا ورندو ق ناک ا ل ۲
 یگتیع رس هدرفسو ریس یاتنا .یدشلوا رقس مزا هلبر وشدس ی

 كر هریک ق افن هنیرلهرا ندننکیدلبا خیبقت یتاکرح زستبسانم ضعب تناشاب
 ردشفل وا باص هددادفب و هرداصمو لرنع هرکص قدر | ندزبربت ا

 هنلتقك ملاراشم یاشاب : رسم رب ساب ور كن رل رضح هاشدا هک واو 7 ِ

 ۰ ل یسیلک لخد اب 9 2 تب

 نت 1



e ۷ ۲۶ ۰5 0 ها تلود  

 : تاطاسفرل یلدا هوکو کا لامعتسا یار ا و

  ردنکسا رادزفد یت حج . یدخمالفا f ناک هد ه4

 و اف ات ال وط a عف اات تاک رح یک و ییاچ

 e ردت لوتقم هرکصو لوزعم ادتا شال يا راشم ا

  Eدز ربت ب ویل دیار اکشن ردقهرذ ن وامه راربعا هدنسانا رفس 2 7

 0 ٠ هدو امه :یارس داود و رکص ندراطفا هکر <A ا لَ دوع

 e و حوذم هدنسهص وص هراد یی داب
3 

 یدازواذوزوا جم عش كد وکو در هدبا تیاور یشیدلوا د

 e ا .مهاراود قا صاش راردا فد رعت

 ا دو هبلا راشم یاب ی وھ «ناشن تد و ناش تب کی

 3 ,E وس نامزیکی دردتا رااکیه هننادیم دجا نا القت

 ۱ 0 7 )و وا اب ؛(4۶۳) نراه رقم يفد
 ار هلاصم نالوا ماودر وریدهنس جوا زوتوا هلبتم وک كيدو

 وا ییشناج و تاپ , مهار را لوتقم ردبص هنت وصم ندنلخ

 ةلوا تردقم فرص ندنرافرط اشا سايا دورا

 2 بهرام ازاین ی رګ رافسا كياشاب ندلاریخ سو رابرابن هرکیا

 i 0 ۹۰ ورا یا TT تاس



 2 ۱ باب یا

  یاغ ود هنت كناشاب نا ریخ  هلکعا اصلا هه ساق راد

  هنرزوا سفت هری ر و ایرج نفس یفاک رادقم ندنوامه 2

 قرهنل وادرط ندنهاکتموکح یصفح نسح یلوموشفلیق ما

Eهد4سلا شلوا تر یافج وع ید هدیلاول وا يا  

Bd 3 یدادقساو راصتتسا یدک لا یارق اناا ف  

 رادتفاهض و لا دا یو بولک هلا هیک وق ناکلراش ا

 . یدعطا را رها ندفیس هتفنف السا لها ردق 3 زوتواو

 یراناد وق بو وا قفتم هاراولکیدن و ناک لراش هدرو

 تسد اطا 4: هل نوروف هدهنان ون لا و و اردن" ۳ 3

 هلکقا ترساحم هیر هتک اح زکد قا كسورابرابو روا

 ّ تموصخ ینرار یر هدر یراکداک تاو یرلاغود نافرط
 ناو یرکد قآ و هدکلنا نالناو قرض لا داوو

 تیز هدنسان یرفس نقایع تاعوفووب . نايا هدقمایو

 زا 3

 ٩۳ قوس هی وا وآ ار نوبامش بکوم اا ا ۱

  2نالواشمامریک هتعاطا هر زونه هدنلحاوسقادوب :را رها وا

 راثآ نالوا روهظ یاعرس هدیلاوخوا و الیتسا ونرسزا لر
  3نطل ریزو ندفرط رکید . یدلدنا احا و هلازا اشو هن

 نوبامهیاغیود نانلو هدن راتیعماشاب نیدلاریخ سورابراب هاش

 هنن رانا وفر و نکردا تدوعقرهروا ین رااحاس هيلو كالتا

 بوك تسار ةت د ورک ټر نالوا اا انخاو اجلا .٠
 ۱3 و



 یدارورارق 0 ا وفروق E ینهنکیدم هناک ند راقح

 انوا یا ود درکو كدر رک ادع ناثوا قوس و

 2 نو و 8 ذو ندنکبدا نا علق تناتم ییس هبقییضت *یعاسم

 ا قارکاف ا 2

 2 اب . همهبو و ناسا تر شا ری لب

 و ضرع 9 2 ا ناتسآ یلعوا ۳2



 ِ بوقیچ وا Al نوا یاتود اش ن

 ۱ ىد دارد و هناتسدنه 1 رک ید 1 ھا الس مد

 هب هطآ ش) یرکب هکیدنو هدنرفس و اشا ل

 د ہدرکد ش ۳ طبر ارو ین نوا بوارغوا

eلیدتاوایخ روش رنا نانلوا ت  

Tinos۰ ۰ ردسوردآ و  

 اردآ كن رک ااو و ۳ هدندوع هیوکلتسا

eینسهملقهزورب نالوهدلخدم ی یزفروک هدرا  

 هناح لوا نامه هلکعا مالعتسا ی راکدلیا هیت همرصاح

 3 هنلثم ییا كنتوق و لالجاو تا یاشکنا ابدا یو

 لاتف و برح رشایم ددر لب هلا برود بردن[ نالوا كلام

 هزور وبشآ یسلناش كا نهر 2 تابراحم ا .یدلوا

 هل | هنارلمم منع كننادوبق یناقع اروط ایردنآ و

 هلل اهلماکتع ز ۳ ندنکیدتسوک هللاقمرب هناددزمهنئلوصو موج

 نارادما .یدلوا مزاعو قرفتم هنایر یربره كنبرایکو مزنم

 1 سردار و سیر لاصو نادوبقدوغروط نده رح یارها

 ی و قرهلوپ e ق و



 ۱ ۳ رااع یکی راک سصم

 ۱ ۱ هر لا تک هیاراشم ِِِ

 ی ا 9 شمر و اد
 موع هدقدل وا یشلام هتنرافرط دنه و" ن

 را وماش اب ات رک ی حج قردلوا

 دا نکنی ب بو انا ل لا هرزوا ا كوبا



 و و هتعحر جالب ی شال 2 ید افت اردو تام [۱] ص : د

 درز رقس وبشآ نالوا لومآم ی .هیسایس جات كوو :ردشارپ ِ ِ 1

 ۱ یاماسو تور / رفاو كا شاب نال ر jX قرا زىم ەر 2 1

 ي یالو نک نانل وا دو یا ا

 لدنسهرصاح رب بسم QQ ۷ ی e و

 : نایک كند و نالوا ماود ر ور ندنسه رب راح هزورو

 یس طق مهم كا هجرت واوا كن رالحاس ایچالاد یەم تو 3

 ا

 ندنفر ط ر ولکیدن و ادتا كنسهماق اونا 0 ovo و ِ وا

 ییا مور هلا اشا ندلاربخ سورابراب رکصو لافشاو طبض :

 ق هلنامادقا نالو عوقو ارحو آر كناشا ورخ < 1

 هل و علص بلاط یتموکح كندو ه کم ندنو تر داوود

 كنار و و یالقناثو هدندب هدن ۳ 9 م

 هام ا E اا 3 1 ید 1 2

 ات . یدلدبا دّع ست

 ی داد روقط : 0۱ - 2 هر یاعرتد ناتمام
 0 .E ا مس لار ی هردو در

 ررر اوستا رک یرخروم درو شید
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 E . ورێدنسەنس ٩۳۹ دنن یتا ودا ریس وآ هل !هینس تنطلس یو

 . ندرکبرایدو ز رتو دوش یتح قرهلوا یراح تنداحو مص

 7 0  ندنفرط هیاراشم لارف هرلن وام همان نانلوا لاسرا هدیان درف

 دوم ولخ ءدنقح هیلعتلودو ما ادوار نااار ماتم

 : a ناژ یلارق سورکتا هرک و .یدیشاداآ نیمأتو راهلا

 : ٠ ىدلوا بیس هناودع نشا هرات هن هدننیب نیت ود یافو عوقو

 غوا تالنوک روا زونه هدنافو كلارف شوناب هکهل وش

 د وعفا هنماقم ی ردب هلن ان اللبازا هچلارق ی «هدلاو نافتسا

  كافتساو مایق ههدافتسسا ندتصرف و دناندرف هد دلیا
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 2 هر کس ةيلک وق ردو ندو هن هلا راکنا یبسن ت

 1 ١ ا راحم هناود رد ندنفرط هجا رق + یدلبا مانعاو قوس

 : 2 .هدنقح لارق شوت بوک رایج دایرف هلیسوکر و قلب ییا

 2 و زا یلوعم جد هنلغواكناج و هح و نالیروب نایاش

 9 ىي تص كنافتسا رادقالاىو وق زا رهش نیست وا



 هل دهمت كلر و ینارف و و لدفاوا ات یازک مع ۱

 قاعحر . ندنشالو لدرا نالوا یناح وا ی مایا هنسهدهع كلوش 9

 ندو ره دا ریست هبناح لوا سم هل هدلاوو هجو

a6 ِل ےس و دو هن زفد هناهاش تالاع ییعوط ند یعوط ی  

aكۈي نوچ زام هعج تالیاو یبصازادزدو یضاقو ۲۱1 ا  
 ااو ب لاا مزاول یک لیوح 4 فرش عماج + كنا بلک ا

 كنر راب اا رفظتابارهدندو .یدادا لیکنو ماظن هک المسا

 یلاوخد هنل ود فرصت ید كلاس راحت نوت ی و جو 3

 1 )٩:۸(. یدروپدن | اعا

 هلو كندو هرزوا قلوا ندناخ ناعلس تایقفوم لج

 تا ست بوم هديا عضه دناندرف یتسم هلا قجەجالوق

 هل رکشل ابر بس وآ یتسهدلب هتش ناک هدنس وش راق هلبلاس را رار

 اسکن هدا ندنراقدل [ همرصاح دنک یناصع رام نال وا ایه
 هن رزوآ ناک لراش نالوا قفتمو ردار هادناتدرف ندف_ و تب

 aI هیلک و ندقرط رکیدو لاسرا ییاشا نیدلاریخ ار

 ا 0٠) .) رثیدروب لابقا ی هجو یرغوط تاراج :

 یهاظتاو تیلمکم هلرکیعو یعشحو هدد كنوبامه رفس یصثوا 3
 .ققفوو یادزظع و تداتس یهاشدا لتا تو وا لثلاقباس 3

 .٠ یدیشلوا دعاص هبا وصق هت تره كنيرابتخو ۴

 یاشایر داشاینایلس یب راک دادغباقاس و ی كنب دون ۲۱

 ۰ ردشم دنا بلال ینبیعت هلغلوا ا وو را هیاواتم



 ۱ شو نا ا و ا ۳ رف 3 ۳ رو رخ
 ولرم هوبلاو لا ولار و ۰ یدنلبف ترشابم هنح وتف لاکا

 80ا1 - دارغلبینوتساو 0۲۵ نوغزساو ¡]105 شولقشو
 هلا هناورسخ ها ته .تاذلا یرا راصح 8
 اما یوزاب روز خد یراهعلق ناوطخو دارغیونو دارغشد وو

 َ یضاقو راولریمو ییراکب هنر رهو او ٤ هل.

 7 رم هلثبعم ندو ید لباخ "ها ی

 اصن ِ رج و یر كت کل

 ی ا و Gs a داعباو درط

 ب نالوا عبا هلاک لراش قافتالاب هل.سا ود هسنارف

 ریل واو 7 یسازع كوص كریبک دا ل وا هکردشع وط ۵

 ۱ یکی یدل وایاد وق ك اوب كاك رلود ود هیلاراشم یاشاب

 و ا شلآ اداب نسب روا وکح  زکدقآ



 ما نوا ت ا i ردم Tol وا
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 هل هدنتخ وحش یاهتم بوشاطوا هل رلاغ وغ زد ردق هنشاب

 . یروهظ .ردش هزسوک تمهو مر قج هوا سرهطبغ هریک

 لکا فداصت هتامز 2 ودغم "كمالسا لها ندسلدلا

Jab Eاھ و ضا السا لها هت نقر  

 تامدخ نابلوا لباق یدادعت كیدنک ۰ ردشعا ل 3

 اشا لابو اشاب دوغروط هدنش ر ا ندناوزغ 2

 یدیسو اش هاب ملاصو اشا ی رب رتازجو اشا لم جو ْ

 قوچ رب ی دالح هرءرب دشت رادهاح نیک یار ىلع

 ا "ناخ نا ضا ی س رح عیاقو : ویا اقا اهد تدم

 رافسا ی واچ بتاک کردشمردتا ا كرها رر : هشواچ

 ىلا ینح ور 4 ی ردا 5 ماد هد رتعم باتک مان راصلا

 ٠ قمردنلادغ هلیطالت ففخ ا رک ے یقیدایو ها هنس 1 1

 یدشطا راشعا عبور هلا شاطکشب هکردیلل زوج
e 

 . (4er) ردمافو 21 ۰ نادوپق هن ز و تجر یدلاط و :

 تنش هلن فا روس باد (46۱) ین ارم كلامي ا 3

 ین - ۰ (qor) داها روو میلا د )4

 ریپ ر نادان اشا ناک مداخ نالوا مظعا ر روو هنر كناشا ی

 ین هل دا هدنوبامه ناود ها اشا ورخ ا رزو اقوا لفاغ 3

 . لوزعم نر دلا لاصبا رد هنسهجرد رد تکچ چک



  Eهليل ا بداو  eلعد فا نامز دارهش 0

 هرکص نادن وب 3 ردینچ ۱
Sb ت رطح هدرود یم

 : 

 .عاقاشاب ها مسز اس هنر ب یداوا لوتقم نکس ى و و

 ی . راردا لج .هنعینصت كن آ یهعق وو نیخروم لغلوا

 ا ندن رقج وچ هم ریشود تاورخ ساب : سر

 2 تن : 3 را

Eی نداشا نبلاوخ سورابرا  

 لم تب یاب ها ۳ هراس كاتا 0

 َ ا لات 24 اف ناو دادقبو

 ی 2



 نا هام و ار ی 5 شا مادا واشا ل و تو اراب 1
 1 :] یر الو فا هو زوم “ج کر یکمازآ ا رفظ مالعابو يمل وا 1 :

 و رسا نورح و لو ۳ ویا و ۳ ی ا

 رفت 7 یا ریوا و (q0) ا ا

 400 ۰ J طعم مناظام ہر ۳ تبروقع + یر را ر

 4ییاخ ن را و از ری« صاقلا یردار تبسم هاش ا یمن 7

 لاعفتتاذ و هلکا اش ندنسیدعتو لظ شاد تا

 نوم تک وو اار 2 4: رزوا نارا هلو دم تو 9

 ا ۶ا "یدانا هدندوع و و دابتعا یاوا ز 8 هدزب بت 4 3

 رلیجرک . یدلیا دادرسا یسهماق ناو نال شا لا قا 2

 لندن راکت ادا تم وصح راهظا هینس تر تا هل 1 اقا هدف 8

 / لات وات هات هبب> رک هللا هواك هو اشا دا هرف ی 9

 ویشا .یدیشلوا نانا دنع ءدزاب ید راید لوا یقرنلوا 0

 تان داح دی زابو ا ناطاس هدازهش قج هللوا ر a هدیغاشا ۳ ۳ و

 . .ثعاب یرلتافو عوقو دریک: اهجو درگ ناطاس هدازهش هقشب ندنرلهنايلا

 یلیکوس كلا د ناطلس یدلاو اسهنغم ردشلوا لآ و رادکا

 شم و )°10 ) شا تافو هدند وع ندرفس یحنوا نکیآ یرهدازم :

 1وخومو نفد هنراوج را هط وا یسا قرهنلوا لق هلوباتسا قارش

 ریکن اهج ناطاس ۰ ردثفلبق ان . قیرش عماج هدازهش .هنبرق یم هبرت

 - هداروا نکیآ نیشن اتشم هدملح نواه بکوم هدنرقس نارا ۹1۰ ی

 1 هنس هبرت د ناطلس هدازهش یردار هداوناتسا بویلیا اراد لاحرا :

ِِ 



 دوع بساط ات 0 : نایقیچ رد و نواه

 ۳ شوم ا روت هددح رس 0 هرکص ی

 2 : یداوا راما لول هل. E اب مس

 | ىرداپ ارب نب كناطلس امر ی ,ملباح هيلا راشم

 هدنرور . لول و يا E ینسهددش

 / و هدناراطخاو تادانسا هنا راکضیع ه دنقح هبلا راشم

 وغآ كمظعا رزو هن هباور لع E ندر د کشا یاهلب و ِ

 و دیأت یتساعدم a تئ رج e بسانمان

 اس لق در وا 3 یبدز ۳۳ نک

aلاطلس 3 داو تدالج یوا  

 س 2 2 راو 0

 ۳۹ لوس ارا روم نامز یر
 2 ۰ ردرلشمروشود ب ۱

 ت ۳ حج <



 1 ِ ی u N 1 رظتنم « ِ ر 9

 لهجو و اع ها اولند ندنکیدک 0 هل

 ۱ لا 2 ۰ . یدنلپ 5 : یطاعت همان .هدهاو ۱

 ی 0 3 ِ ردو هيم“ ر ر ر ٌهدها

 ۰ لا حس ماقا ت ll یتاعوقو

a 4 12 دیدانص نایلوا دو نا +  

۲ 

 Lippa ۵ و و Osamad د دانچ 7 0 3 1

 قیلضت و مه یرومشم ن صحت راوشطو فتو

 ى و و دورو ر e واک ندهچم ی لوا قجآ

 ىدا تد ,رات ثم دارغلب ا رو

 CE ۱ e ا

 نیت ید سس شاپ دجا ر رف یا ر دو هنس یار

 ریقاپ هک را 9 "ِ

Solnoclی ۱ و ت تب وطس 4 هضق هد در روآ  ِ 



تا دیګ , ار
 ر زو هغي 9 وا
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 ۰ ۰ ىا راشم وا لصا و شا هلا هرلص اهدو شا

 کوش یالعا ید هدنراز راد ده كنا یاو

 ا ور ا 0 بو باودر

 را نالوا ااو اراک و 0 ا و

 : یسهدناموق كنراکو ا سما هتعجر هرصم بولوا
 و لع ی یدیس هدعبو بد دارم یب قاجس فیطق-

 "ن ۰ ۱

 .u ا یوق و هل رنو یلتدس ا

 : e یا ود ۀب ةَ یا و ار



 reo 2 : 3 ۱ : با یمنجو 1

eطا اراد لد او 3 هلبش ر 1 نوزفو ناسارخو + دنر  

 أ بوروسزو همناهاش اک هدهنرداو یدلوا لصاو ههيتسلا

 یوتکم ردو یم هرکی شیدا آ | .ندنکولم كَ راز ییدزکو کیدروک :

 نومه تافتلا رهظم lt ٍ ر رقن و هک ین راد د رسوا مدقت 0
 سس

 2 ر ردو ا ترد ا یرقس شا كيلااموم .یداوا 9

 ما طی و شمزاب یتالیصفت كنترفس ورپس هدناتک مات كاع ِ

 شغا فیرعت هدهناقفدم تروص راز دنه اار

 . ردشالا هچرت ییراتآ راد هابفا رفج كنيشوق لعو 1

 مرزغاهس [شانم كن دوغروط : هناعو و زکد قآ لک

 هرات 5و 1 یغوجوج ی ی
 ک زهج و لکم هران شب یعرکی هرخ الاب هدنسهاس ییراهمو

 مان ak ص روق ٠ 5 بواوا غوبشاب هکر اد

 والثم قلس .هبلاموم 3 ید شعا برقن : -هس و راب راب یراهشاو

 ٠ | قااشا هنسهدهع بودا تااخد هبیرایرهش هاکرد ِ

 شار و هنتعم اشأب نانس نادوبقو شاروبب هیجوت یاس 3
 ۷ 7 درک و هدنتیعم راشا نادوبق درک اشا دورو 3

 ۱ جوت ینیدلوا درک تیز کلیک راکب راز 5

 هدنهاگشب برع سلبا رط بول وا دادعا 5 ٌهزوح جراخ تاوزغو

 7 ینسهر 1 توطس ۰ كن هلع تلود یږي كنسەطا هرج عقاو

 ۰ و تشه تهد حالا ماس و ر قآ



 قو ا ید كن هتهج
 صم عبار ر روا ندنسهلاللس وادجا

 0 2 اشاب هلابپ ایرد
eا  e 

 یید و ۳ دجا ۰ ٠
 لودر رشم ا 2
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 ِ راد هنلا وحا روا تب هعفدو تو موم e زط 2

 ندها نمش او هنکیدمهدن ناهد كف هدنویامه تو

 یتاهش و لا وقا كرا ن نالبردن 4 هل وا هدننض دن یار رجا 3

 بولدک _هنتهج ىدا a هنکیدطا ا 2 دز .ناطاس 3

 ناطل سو ماکحاو را دقآ | لاسرا یفرط ملس اطلس -

 مازا راچود هد هب راح شاو رساصم هد رلار رگ هیوق كرا

 یواح ی زاب مار > وفع بوا وا مدان ندەرک ص نکا یدلدا 5

 ندنوناس ۵ تذاحو رلهمان زا یيدلیا مدقن هب ه یهاشداب فرط

 یمالال وج اطلس نانام رک نالتر وب رادصا قيقحلالجال

 ندنغیدم هل وا لصاو هنیف رط هلبس هلان زهر ریپادن كناشا .ینطصم
 یر رهو درمآ علت ند رک الاو رد وفع دزیاب ا دره |

 هاش هرو ضلاب [یصصعتسم ییلغ وا ترد او رومأم هدقاعسر :

 ودق هم تود بسام# هاش ۰ یدلیا لاو رارف هنهاکرد م مچ ِ ٤

 1 1 ر ali لغو ا ترد یہلارا ثم دا ترم ندءراخم

 ا مانعا همور فرط ینرهزانجو 7

 ی یججدا میرا ۰ 1 ۹۲( اما رگ للوقص تیام ا

 یراماقهاو حارشنا ۰ هلبا مال او رادک او ماتسا و للعو .لصاو

 ۰ و راح و 2: نی :Ane بولالشاب هغلوا لث

 نالوا نوامه رهم لئان اف و كناشا : مسرو . ندنراقدمروب
Oy ب 

نقمریغ رو بو اشا لب زی
 توطس باق آ [ندنفیدل وا . ۳ د

 ۷ ۲ 5 : ۰ 1 ا 2

 0 هنخ وش نم یرات ؟رضح ناخ نایاس ناطلس - تساو (avs) رمربایش ِ



 ۱ ۳ تسد “اطا هتدالپ رو تواخر
 و

 ترادص ِِ دعاق 2 كناشاب لع کک 0

 e اک ی یر هک رر رأت لغاوا ا

 تردنوا جوا نواو .یدلوا هدامآ هتم نع تاذلا یرلت مّح

 ندیم e نال 0 رک کک ریکمارآ ور ندهنس

RE i . یدلوا زاب رس 4: 0 e 

 و یسکچ وا ن و تنبناخ نا رام

 اکرم یودرا .یهای م 4ب ریخ اینو

 و اشد ا نالوا لما ناربت هر

 U ما ایر دار 3 تا و 0

E> 



  eی ِ

 رقوم هل س هنر ىلا ىلا 9 هدا نع رو رشم د 0

 ۱ . . ىدا یراتآ كوص كنغلنا اک قل وا 1

 یقالم ءدارفاب ا ] یهاشدا بکوم هلا لابقاو نی لاک م
 هد4سیا زرق قاراو هن رز وا , یم4- هل یرت ا ندا و ِ

 رادشب ۳12۲ یرز لارج روهشم یظنفاحم یراصح راوتکیس 8
 راضح ندنکیدتا ناشیرب هلا نوضش فر .ندنمرهفرف ِ

ÇÊقرنلوا وو مدقن ی دات :تنظفاحم و یر كروكذم  

 .نوتم هلتاف راضح . یدلدا هیحوت هباح توآ تا رفظ تایار

 نوک چاق رب نکیا رونروک راوشد لب هلا هری وو راوتساو

 نشستم یعت 1 راه راحت یلناقو رج اهم لتدنش هدنفرظ 3

 ا هی :رفص ۲0 ا

 ۱ مت وبشا س . 4۷٤( رفص ۲۱) ا مناملس تافو
 ي نا نایلسناطلس ی یتسوا ماشقا یفوک ی یوو كنيم 2

 و هلتهح ین دنایق مانعا لوا هام هکیآ | اه وترا يا ړزو ۳

 دجا اد ر زوو اشاپ داهرف تلاریزو ربارب هلا مظعا ریزو هدرفسا
 . یه ییرگ لیامورو رارکسهیضاقو اشا ینطصم سماخ رزوو اإ
 . قوحرو یساغا یرهکیو اشاب دو. لاز یی # یوطاناو اشا دجا

  سیروكي دم لغوا یدبع یرکا یجناشنو یرلاشاپو" یراکب ارش
 . دوجوم یدنفا یناطصم یشالش خرومو كب .نودنرف روهشم و

 ندرکسع كيا فاکس قیعم. :گانیکب راكب لیامور زکلاب ۰

 اثکا ا ندسيرقا تاع یرلترضح هاشدایو ی

 ِ د ۰ هک ددوی رفسو ریس هل 0
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 ۰ بر یک ك

 رااشا ا دج ا هرقو "ندلارخ ور نت دهاج و

 .دوعسلاوناو ندلا سش دجا لاک نا وا 7 باصاو 8

 كوب رداق هنلود لاصم م اظ و قابو یلوضف ندار رعس و : رایدفا و

 ندوو هداز ناضمز یجاشت كحوکو هداز لالح یعیاشن

 ی راتعاطتسا و دهج لصاحام ل لاجر ېک یدنفا لیلخ یرادزفد

 تهح ره زا ی دهع هلک 2 | فئوو لذ هن ران واھ تمدخ 3

 نا وا یلاعلالاع 2 هح رد تغلنا ماکو kk ود كه تاو ود

 دع ناطلش ی زاعلاو قلا وا هل هدنناوزغ و حونف اقا 9

 ۱ تر قیقد رکف كرلذ اح لتس ناطلس یرادجام دلاو دو

 شمروب تع نع ه_يظع رفس ۋا تاذلاب هده زار وک

  ناورو ن ز وغیساو دادشو زارتو ندوو سودرو دارو

 یرازخو ندعو راوشمو لیس نا ردفص یوزاب دور :یاوجو -

 کانن .ردعلق اما د قوط لخاد هلسارزو ٌءهروکشم

 تیلکمو اغا ییدناب یک هد راادماهم ةرادا دهع فا ها
 هلع ا ۴ ص وصخاب ر دوشم هدفلس ۰ تیلو و

 له ود قح4وا ریظن 4 اخ ناهلس رصع هدعانصو هیداو

 تالاک حوم هدا قرو ضف و . ردفو یرود و چه

 دوعسلاولا .زدیسهاذ تم ۵ لوصح كهاشدا ترضح زالوا

 قاف هنلاثما هکدتا م.دقن E ره كنر وهشم ق .ىدقا
 قاب صاش ءاشداب هجوقو رول وا تافاکمو م مع ۳ لا و

 ۰ ید رادروی © e 2 و هس



۲۹۲ 

 ارد وب كا كناخ ناعلس ناطلس هدزمخ رات
 . یراودنک یتتناوقو تاماظن یرلعدلکءدا عضو كنمارک فالسا
 ٠ حالصا هلا تاوالعو تالیدعت ًاقففوت هرصع جایتحا و لاکا
 . . ندنفرط یرارادرتفدو یحاشن كننامز یعاکحا هکردراشمروب
 ردق هنسهددج تاقیست ریخا رصعو شوا نود و طبض
 3 ردشلوا ساسا هنل ود ۶ رادا تالماعم هدنادوق هدهساکد هدن اارجا

 کک e جم زکجهدنا هعا اطم یاس همان وناق هد

 2 ی
 بولوپ یر م هالا قوف د عیانص هدنایم هیموع تعفر و ی

 یان كس راسو نالوا یسدزک رب رثا كنقارامس یخ
 9 س اطلس هلیف مش عماج ۰ هیاس ندا اعا هدعنانص - را

 هدلونات اتسا ك رکو ید وص كوب و یه رش عماوج هدازېشو 0

 یدک بو ات 1 كنءابناو لا كن راودنک هدهرشط كركو

 5 ۳ دا دعآ 7 جراخ هعفات تاسیسأت ناو تاریخ نالوا

 ا دة ةةيدحو کیدزسوک رارثآ وب كلا كلو فس 0

 8 رصعو یفیدنانود لتنکمو ت تور نوک انوک راهزا ارس
 ِ . دو 4 همدقم هطاطحاو تاریغت هیلزا تاداع یاضتقم ی
 8 م جەل ۳ .مدیخاشا هک ی داب یو بابرا



 4وتاتسا هلبا من س 4 ۳ 1 ی كمظعاردص 2

 وا ید اشاب دع یال وقص تالوا لزا هدار ةا ندارواو

 تدوع یر وات دارا یونان یودرا رار ها یا ناعلس
 ضر یيدلبا دقت ههاح ون هادا فرط ۰ یدالشاب هکمردتا

 ا ناخ یاس اطلس ندنکیدلبا را راد ضعب دنور 3

 رسک كصعا ردص یعدق ناکدن یرلهراد ناک متارا چ

 ` كودرا هاکع | ا ر حا یاو نوجا یرادستقا ۱

 کیا هدنل و ناود بوتلقایا یلقاح وا سو کیدریک 4 وبناتسا 1 1

 سولج تیاجن رایدایا تراقح او هارزوو فقوت ردق تعاس ۱ ِ 3
 سس اغوغ هلا لا جوک قرال روي دعو یرلفر و یراذشض ١

 فة هناا و ت روص 5 زادعب < .یینلوا

aقرم ىلالقتساو ر هلغمالاق ی ۳۹ رج ج هضارعا  E 
 ۱ . یدلوا قابو مد د ردق 3

 ناهلس نا ۷ زیم ۱ رم رو كد ٠ك
 اشاب هلاب ارد نادوق هل 2 4 هننرفس را وک كناخ 1

 ا مق ;Su راس یدیشم دوپ تک ها نوا یاخود

 هل رازو ایر های تم 1 هرکص نالوا سولج
 . یدنلوا فیطلآ

 یک یکیدلک را ندفارطا وام نوچ سولح كيري 3

 صوصحم رف ید ندننا نایلهمقام ی ایک ا
 .هدهاعم نالوا لخت لب رفس راوتکیش هر ک اذلاب یدبش

 هک . ید دید لهجو هقناس طئارش هی



 : هفده اشا ناپلع تفت -)) 2 ابر 2

 . یدشغا زاغآ هرس و ۱ وشان هن رااحاس نع نیک

 2 قلبم وا لس طو یر ند رهطم 1 ی رلهر Ca نکل

 8 رو زوا یکب ر راک شبح یمهنس ۷۹ هلکعا مایق هد

 نت رصمو مانعا هناجوآ هلیکلکب راکب نم اشاب ناقع یلغوا

 Xe رس یدنل وا نییعت ی اما ناس یب

 3 ۳ انشا ناقع یعوا ر و ر زوا لوا نذل وصو كناشا

 رصح هندنک ی یرهش و اشا لاتس هدا شعا 2 ا

 طا بو 4 هنهاک ایا ت لیصح هیظع لا اوما و بودا .

 e الال دروب مازعا
 ۱ الوا ابرد نادوپق ندنفلاغآ یرچکیو | شات لاب ندارزوو

 لع وا یی را یی از زج لده رګ یاماو اب ىلع هداز
 ے ا و ۳ 1 دیار دمت



  7 Eتاب یعنجوا ِ ۱ 7

 چ نو ۳3 زر ت رها دوج وم رود سوفت رد هک

۱ 
 قآ راواکیدا و نالوا دن ات تا یم4- ا ر

 ام ويف امو ا هناغع توطس روهط اد رم هو یودزکد

 هطلامو ایناپسا كرهشود هشالن عبطلاب "ندنسل وا اسکن ۱ راچ ود

 نوش اود .یدرا شالا تلجو توعد هراز وز 7

 تراغ ین رله زج وفروق" و دن رک رکص نن س

 قرفتم كر هلی تدالج یا و یالعا هددیفس 2 ۳

 . نيقفتم ةتغب هدنراقیچآ ىت هنا نكر اردا تدوع هل ا
 . یدلوا 0 هد دش برام 7 هدرا a تمارا .هترایک

 ارد نف 1 كالا ىلع لوا اشا هداز نذوم نادوبق

 ا كنج رد ندنکیدعا ت کر ح هڪ رلب ر كرا

 ىلع وا یا قرع و قدیع یفوچ كوا افسو

 و ا لاصبا e لس هللا ص مخ یدنک 1 2

 نوک هو ار و قآ + 2 ۱

 ۳ وا رو هنبلط هلاصم ا هفلاس ْ



ES 

 oR Em سو ااا و .)) نیس مى

 ۸ و قفوم هتم وکح ذاشا هده رو نم ا هلی ر 1

 هل راتیعم اشا . ىلع ج ارد ناد وبق و اشا نانس نع عاف یسهنس

 حک كره لبا .Ek ینسهبطا ایلصم هیرح ٌءوف نالبردنوک

 ۱ : و جارخا و درط یرالویاپصاو دورو هنرااحاص سو
 ِ لاکا یت وک 13 ۱ دال ریبن 4 واتا ی یا کوله صفع
 RAR . یدتا

 e e - . (4۸۳) لا راشم ل

 e یرلقدروی ان هدن وامه یارس 1 :رمضح لس

 e و هاحشود 3 ی ات ا

> 

 روم دیدچ ورمح ور و عاش و ا شع ۳

 ترازو 0 وړ 1 یرد یت ۱ ا 8 هوا



 ناطلس نیا ث تا ناخ دار اطا دی

 يا ناخ لس 1 کک

(eer - a e ۱ 

 نایتسابس نود یلارق رو - . یسهتر لی "یراو

 ار طقف و یسرهاظ منع كّعا توا هنع a ساف . ۳

 هلککود ر Ke واتی هن رايد س ا هل.دلصا دصقم ر هایم

 رلکب رتازج هنرزوا همانناهلسا نالوا دراو ندملا راشم ریمآ 0

 لا شب لاو ید وا رومان دادم اش ناضم ر یب ِ :

 قلح یسود را هل وا لوتقمو ب وا را لیبل یداو 2

 لب یلود زیکترو « هرکص ندتم زهویو ش شا و اک
 ر 3

 دنزرف كليعاما هاش - )4۸ - )٩۸6 یر ا
 هرکص ندتطاس هنس ترد یللا بسام ءاش نالوا ینلخ ل

 تو هلکعش ود . هنو ةا یدافحاو دالوا هدکدلیا | تافو

 مورضرا ۰ یدشنوا راعود هلالثخاو ف هر ندر لارا 1

 بوزدنرک رال یر ا و ا ورخ یکیراکب

 یل ومس كن رستو مش یشان .ندنشاشنغا كنهناربا تموکح

 رارصا هدنصوصخ یلدا برح .نالعا هناریاو راهظاو ضرع
 -هاواشتسا ندنرفس ار ات ۳ دا دمج یلوقس معا رد ردص : یدرایا 0



 تم اه ی

 4 ر فات هلی هل وا مش دارا تاقا صم و ینکج یلدا

 هلیببس یی ولیح كن رلغاط در زا و یغلقازوا
 تطلس

  هضوصخو دیاشو ینغج هیاوا لباق یدوف همادا هدرلا ر وا كت هبنس

  هتسهماقآ رکسع ولت لک د رلهعلق هسا وآ تكحج هل دا اعا و تم ا

 e ر یکجا ج4ر وک ت تیروبح ترابا هرثک فراصم و

 ِ < ۳ درد سا هب رح ب و
> 

 .نبعت 0 E 2 نارا ۳ ۱ قسم الال یڪاف شرق و

 )٩۸۰( . E یدنلیق

 و ارد < 2 - کیا ن نوا یرفس ۳



ll ۱۳۰ 3 

 ی دالح ترهشو یا هود تعاطا ور e ۳ ناتفاط
 نانعند ركشا زود هد هعلق 9 رد رهیلیا ی ا

 یاتشمهرکص ندنقف ز ربت بول و لئا هترادص دنسم هرخ الو ۱
 و ردشل وا نامارخ هندع یوس هلبا اف راد رت هددح رس 3 ١

 هلع تلود بواوا نارآ ر مس لصاو سابع ها هاش » هدراهماکنه

 .رذآ هلکا كاردا یتموزلو عفن یعاطقنا كبرح نالبجآ هللا

 یا و قثار هب هیلع تلود یناریطست ناوریشو ناجا

 هل رلط رش 7 كمردنوک وا قرەلوا نهد یازریم ردیح 3

 كرفس ۰ (۹۹۸) یدلیا هلاصمو هدهاعم دقع هللا اشاب داهرف
 ارو تو رد ا كنا ع هدنورد ِ

 .ز رت و یدا راشعا هناعا لیخ 1 4 ید ی مرقد 0

 ی رلهدلب سیل و جاع وکشو ناو هم و ناورو صزاتو 1 2
 نصر و ر هروک ذم عا لغلق هدنسهرادا هيا تموکح

 تدوع هلوباتسا [ےعتسم ا رد اشا ا .یدشلدا ۱

 ۱ و و کھ

 رخاوا ̀ .(مرج) 2 تافو و هل فورم <

 نالوا ترادص دنسم شضقتور ور ت نایلس اد ۱

 . یاس یمنکی كنسه را نارا اشاب دم لیول ی ا
 هللا ر ناف داف رار < . بوذجت ر ی لاصق ع هدناود

e ا 0 3 
E,و و  

 ررازو ت  هلاراشم



 هاف تلود ی ۲۷

 ِ . بولواندراقجوچ همریخویدیب ودنک یدنا شعا دادتما هنس

 2 و ر هدینولاق دهعو تعفرو ضيف بایشرور هدب واه نوردنا

 ترادص ًارخّومو ورا هقو قانادوبقو" 94 راكب یبا

 رود قرهلوا تیافک و رادقا یام راخآ هدنراتمدخ یظع
 . ماهم هرادا هلفرشو ناش لاکو لالقتسالاب هسیا مدیا ناخ
 ست تربش ینیدل واز اح هکل ود .یدضللاتا وذ:

 یرانرمضح ثلا ناخ دارم ناطلس هکر دیلل وا نیا را

 سد لس : هت كهلارا- ۵م رزو ندیک هنرالابقتسا هدنراسولح

 7 نم هاشم اتاپ هچرک ب و تک تسد

 3 رب ۳ یر انلوو هلبوص نت باخ دی یر
 ا و هرزخ هایت 2 قچآ



 ۳۷۱ 3 E ا یا

 ۱ رود قالرا هلا تاجر یی تاود یلل وقص و

 كنود هلیفو کلاه دم ا طا تارت

 كران ندنفیدلآ لاحر هتلی کی تودیک ی ظعا ناد

 .ندنما ودتدم لوط ید كنكتح ناراو ندهسفانم کرا

 هف ولع هلریبس کت ر Xe . یدالشاب ماز» تلود مات 3

 نزو لیزتت RE ندنکیدلروک تالکشم من ترا 9

 هفولع ندزوو و شفلوا تعجايم هيقس ريب یک یراعو

 ادب شاک و عازت عاونا ه هدننب قوس تایرا هلرلتالوا راوخ 9

 شم راقیح یدرطاب هر ک جاقر واقاحوا ندسنفیدلوا 3

 ررگت هدرب هدیکی كن رلهنایغاب تاکرح بویم هل دیک ا 3

 ردشمامهنلآ کوا كنداید, یا و

 دخ رس O رخ ا

 كرلتقو لوا كلا نفآ هنشد كلا ل مریلص 2 مایا ی

 هلدصقم و اشا نسح کن رم ۳ هنتسو لا وا ندنل ی

 ۱ هبوصورب هدناتسناورخ .یدیفطلا لوخدو موجه هنکلاع هم

 زاح کا كنناطباضو دارقا یتیعمو یسودنک یرهاروا

 ناود هدقدل وا تلود ا لصاو رخو .ندنفیدلوآ تداهشنع

 9 نوا ا ذخا ی یادت ۶ وام



۳۷۲ 

 کک

 نح شو ناش ییدنازف ا نارا كن( ا داهرف

 2 نیالادعسو مازا نرح هلیسهعاد كا قوفت کا هثلوا

 نخ نالوا تفو ردص هدهسنا هدکذا ینفرط لص

 هاقاخ ا ر نالوا نشا ضعب .یدلوا
 . یراهدرورپ اس ۵ هراکلرد ےک ردلکد یک یرصع راعلس

  ردشعشود ها ع الق ةفاحم ناراوخ هفبط و هلنهج و و شعن وا

 : 4 3 e هدقل وا عنامهر حود ردک رک ققل واتدناح ندرفس

Eمروا زاب یخ رات هلع ت تاود نه یدنفا ندلادعس الوم  

  كنهاش یلوف ر كهاشدا e ترش هصعوت

 ئ ا . کیا یخد یلارق ه مو یدریثک بول آ ی رذارب

 کرده هوا قم بیزهعاخ 1 وس یدتا مد یی کت و

 ِ ن

 ج رلرد اشا نانس هجوق یتبم هنتخ وحش و تورث هکاشاد ناتس
EY ۲ 

 دار ردآ ر كنهاش چ یلوق ر كهاشداب ات هب یدنفا

 0 E ب ید یلوقزو یتشیداآ نهر

هلیس هنارورغم باوج زکیدامایا عیاقو م رخ هلا
 یرفس باپ 

 هنر وآ شيق كرەردتا مکح هنرغک كرلنالوا هدنفالخو

 0 یدلیا ا رد جوار ا

 ا

 حب زرا ناب هدازوآ 3 .ردشلو

 ءدنامز زنا اطا ۲ شا 2 س تیاد



 ۳ تاب ےک جوا
 س سس

 بار نالوا فورعم هلیمان هعلق قاي نخ را نیب ندنفیدنل وا ِ
 اا | ناک هنسیت و ره تسد ۂدروآ ی راصح ۵

 صل رح رب 7 زم وط هبهراب هده دلا ربمد و لی ینادعا ال

 a یدل وا یداب 4-نایعط و ودع هيلع ءان و یدصتم هن دأتو لزع ۱ 5 ی یا یب لانع* یسهدووو قالفا هلغلوا

 ید كن راک اح لدراو نادغب اعاسا کاو ینایصع كکب لاھ
 4: ود و شعا دیدشت یس ایر ح لث هک رخۇم یرانابغط 1 3

 . ردشم ر و قلنوغروب یا 5

 ا u ات 2 لاق ر ۳
eیللا هدنسهرخالایداج ینهننس ۳ یرلت مضح تلا  

 او یراک اما هلا وس .رلیدلیا ام راد لاحم را دی 3

 روفغم رابرهش .رد وه ییداک هاند یرادالوا شب نوا زو
 هدن رلتنطاس رود طق < رایدنا بلتح ندناینم و لجان یفوص

 اعور تن سس ود هدنامآضا و نناوفو E هتنطاس روما

 1 ردشلوا
 هرکص نداشاب دم یللوقص ءدن راتنطاس نامز كروفغم ناتا []
 ودا رونلوا دادعا قا هحور ارزو ندا زارحا یرادص هر
 تافوءرکص ندنرادص ردق هامقلا اشایدجا ین رزو ندنرهلوک یلچ
 ینطصم الال قرهلل وا الا یساطعا نوبام رهمو يقل ترادص هدکدلیا

 | نم نکن یسودرا قرش هرکی هام جوا نکیشفل وا بصل ماقمتافاشاپ ِ

 یدنلیق هیجوت ترادص تمدخ هلیلاسرا نوناه رهم هباشاپ نانس هجوق 0
 هلبتم كمامهروک شیارب هدننابراحم ناری لارادم اھا 0

۱۸ 



 ا گورو

 0 لوا هلمکت

 مس ا هحرد نوت دو توام تالکشت)

 ینیدنلوا ناب ها .  مسایص و ام ار رز

  DAوز اس |
 کد

 2 ۰ نالوا یراو عمه هدنر وهظ تیاد E لع تلود هله و

 ماطر نکی زونیروک كچوک "بن هنن رازیعچ كل ولم فلاوط

 1 هنسزوب قروه وا مطنم کد هلا تاقی وون هه ونعم و هدام تاب هم

 یا دیأت و تنطلس هراد عیسو هدیلیا مورو یلوطاا هدنف رظ

 2 لوا لصاو هالاو دنسملوااشاپ شوایس ندنسارزو هقول زعنم

 3 ما اعق تشدو هیساقفاق هلت رفظم و نا لاک اشاب نافع یلغوا روع زوا

 . تملخ سب ال قح هدندورو هلوساتسا هلیق رط عرق قرهشالوط ندق

 هلاراشم *یزاغ کک قوت قحا .*۲) یدلوا ترادص -
 جس مداخ ندنسارزو هبق و ترخآ راد لح هدنارا ا

 ی نا

 1  تاکوکسم بولوا ترادصدنم دعاق اناث اشاپ شوایس رکا تدم و

 هتک هللاراشم یاشاپ هنبرزوا ینواقش هاپس ندبا ثدحت ندنسهلتسم
 ۱ ٠ اريا حاف یخد هنر كناو اشاب ناتس هحوق انار هنر و راتفرک هلزع

 و 7 زاآ طقف ۱۰۰۰) یداوا راکماک هلا نوای رە اشاب داهرف رومم

 ۱ الا نانسهجوق بولواتلاکو نيشناج الان اشاپ شوایسهرکص
 زارحا بام ترازو ا هتیرزوا اشاب رایت هدنس هباس هرشک دوق

 هه . ودا

 : رد ندرت بانک م تاموقولا ات اجر دنم كيبوب ۳ ۱

۳ 



AL ی ی E و E 

 ۳۷۵ ۰ باب يدر

 ناسا یت روممو + تورث u شا ردق هنو د 3
 هدهاشم ی زا مظ م حریم نوناقرب ید هدلاع تاربعت ۰ یدآ ي اا 3

 ناراو یرلبا ردو هننیعت رودو نس هب هن رمش تا 1

 كنغاح وا ین اّع یروع هعفو ےس وک هدعاق كنیب ناقد کر

aةعاخ  i3 یک اعل eیلب كناود هرکتش ندا شغل وا  

 هد4هسلا شوک یک دوقفم هکلم لئاس و هنا هدل نغ وط 3

 هدعاف كنونفوذ ےکح هیزا ٌهداراو رواب هلادناخ و قح فطل

R3 8هدن روص یراهظا اشنا | تدمدا تلودو ها وضو م  

 هلهح و یکیدلیا قبس هدوراقو نالصف 4 هلغلوا رک ولج أ

 تفآ 3 رهراب نالبجا هدتلود" مسج شات نداع ووشن تعرس

 ناطلس یعرک لو دمج ناطلس یلجو شلو مایا هلا اهد
 یرله رادا تفادح ك راد رم والثم فا ریخت نا ق دارم 1

 لصاو هنسهم دق یاوق هدنروص لبتم اهد, تل ود ا ا
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 ۱: . ردشلوا :

 ا تلود ۀقدح هلا قیفوت تسد "یرایآ
 دودح هدا وروا هساعع تیام هل رستو طض كنزلحاس قاب را کنم زوم و توار طا

 یسهدرک لاقشا كن و 2 رتهدیلوطانایک یشیدلو یتسهیفارفج 7
 :قترآ ی ی ۳ صف الماک تالایاو ا 3



 هناعع تل ود هرات : ۳۷۹

 اتال ود راد وصا یف وا لاغشاو اسم صح هبیرادکذم
 : ولع راناخ نایلس ناطاسس ینونقو میس ناماس زواب نکی
 .دنهو رزخ و هم رادودح ساف و ارس وا ی رفظم یاول یرلتمه

 تاود .ءدن را رات كن ندنکیدلیا لاصبا ی وام هن رازک د

 شا مد بوم لود هک ردق و تک و لع

 تب نوعرسا و یر ا هداب وروا .یدشم را هلاک یاصدا و"

 نتکلع هلا یغللارق لدراو یا را
 7 e نالوا یعوط هناتسهل هللا ینلناخ م رق و یراکلکب

 ۱ .  یروهج كدنوو ی 2ا ودایرتس وآ قرهنلوهدنتیعبات رب ز ىس ەي

 - هنساطعا راشکشیب نیعم ربغ هدلیمان هیدهو راوکر و نیعم
 9 فا و نام هرباد هسنارفو ید رلشلدبا

  همالسا لها یک یراقدنلو هدننلآ یییهرت حالس ناتسهلو
 ۱ نالوا مانشدو مول راحود نبخ رولادنع هلیس هنا رادغ تم وصخ

 0 . ېد ۱ ع ی زد دأت هناب ات هرک چاق ر ید یموکح اینایسا

 اب 2 ی ر وا دتع ردو هساقفاق لابح ندهباع هطح ا

ازفا قلور تفالاح ةعشعشو یراب رمش تابار نیشنهاس
 ۸ : فا ی

 وا زارفس a او هد تداقر بول وا یرادناهح

 3 0 ن تاعقدلاب زربتو لالصا راچود هونص تیعج
 1 2 7 ۰ ید ل شلوا لالحا "

 ی یک هبرقم E صقا ندنعلاقا رصمو شح هداق رفا

 ۰ ید یانگ ورلت ۳ ا سز رک د



VV N باب ېګ درد ٣ 

 يک ۱ رج یرفسو هوش وا تدود ۱

 هر زج یزکد رلهطا نوا لک یکلکاح ز زکدا

I : ۱هطلامو البتسا و مث د و را رح وم و سیرفو سودرآ رار  

 شقلوا افتکا هللا ت را یرلهطا راالابو ایلصسو 3 رضا

 یرلهرحم هوف زونجو كیدن و نالوا بحاص هزکد یاو

eیاول مرک جات یک یتنا ش راها للو رک 1  

 شلوا تم فام زارها حد  هدنرازکد دنه ا :

A EAE 

 4 هنلا وا ا وروا دلتا وا ي نرق یمن 1 وا

 ین ین یاوروا لوت ًارابتعا ندایمه و یروهظ كغلنات تور
 ۱ هب هل ود ةا لاوحا یر راح ند بودا حصو جره

 داد كن رع نرو یک رنو + .یدیشطا یک کرک ید

 باردو رف تاک | .دسدرادا تا كارلا هجلارق رف هزلکنا

 زود هلزنت هلیسهنار ورفم نع كییلیف یعکیا انشا وبا
 اق ولو ی واح كن راه یگدرد هنتهسنارف و و

 مھم هرلهراب هلا هداعا یتهافرو "

 ندن وادع و تم وصخ رار ناتسنورپ ییسهقصلم تا

 ماسقنا الاتاو n داقو یتسهرھاظ ةعشعش زکلاب یشان

 هانالآ = ایزسوآ»و شمروا

 ییبلاغو صرح ةو یرطاراد كبناجا لیبی یولسم

 2 کد هرق ر ونج لندن هب رک . .هرومشم تر قرولوا 9

 هدرکدقآ كيدنوؤ ضرقنم هرکس رو ail نت 8
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EYAهاف تلود حرا  

 ۱۱ را ا مر راه نالود ندخاقر یفید وا راتفرک
  هدنشاس لاح ناتسهو یدبا شمالئاب هست یتسهباکلتسم

 هلا نایسو فعض باصم ,دنسهچسج "یراح هسورو ماد
 ۰ # 3 ید روئسم

 ۳ O ندقوج یطسو نورف هدنسادنا روک ذم صع اهد

 لا تاموکس ورد رازه ۰ ىدا شاوا
 ۱ . هتلادوف هلیبسح یصالخ ندقبضت رات كنارف ءلاهاو ی وقت

 ی . راکش هوا وا یدا شمایغوا هفعض کک لوا

 .RL ا زام هدن راب «یلاع تطلس» نالوا ترابع لدتیم

aiا هل: الناح كلاع هدهایتنا رود روطاریعا  

 . ةطبار و جره هتیلادولف ۰ . یدا را شلاق تسد یهو

 ٠ اعا قبزغ رتول نارام یبیهذم داکا نالوا یسهناکی
 لود هصلتوت قرهنالبوط هزوا را ناو ره كوب رل ۹ج راب

 2 ناتسدر زو ل هدنناما و تباص ٌهاس كرلنا و راددربتک هل وصح

 1  ریدتا ماعاو راما ین رود تلافسو لهجو فاسنعاو قیبضت
 . ةد تاحایس ۰ تعابط فشک ۰ تراجت عسوت ؛هیسایس تابقرت

 یار نوجا 9 ASEAN < هب رحم

 . لوصا e افا هدرهدم ه یدرودا كراذت تشذدعم طارش

 7 و تابالقنا نالوا دهانشم هدنیمجب لاوخا ۰ هدنورب
 رصع كزەدا ماود هد رارصع یمنی نواو یح من وا ۱

 ی یراق یطعسو نورف زار یرجش نرق ی وا نوا نالوا
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 : لاف ه دنا یر كا حرط و نییعت یاس لیدعت طقف <

 زار ینالیصفت هد4یات لکت هکر دشعا مدق عضو هما ۾ ریه 1

 ۱ ۱ رک رس وک

 ناهاشداب ریو ها 2۱ ییییلصا کف 4 رتاود ۱

 ر وصت و ندنشدل وا عبا د لاوحا ا ما

 وصخ تاماقها راه آ ,رلودنک په ناشو تکوش ز زگیدلیا
 ناکرا هدننامز لوا ناخ دزاب ناطلس مریدلب الثم ا 1

 :لئام هماشتحاو سوه "یداو اعات ههلاهاش ترم تلود
 خالاس هد داهج و اع ها ره "فلج ار a ره ناطلسا عو

 و روتف تاود یاوق هداف ناج دی زاب رصع و شلو 5

 رادندب نیک یریکناهج مالع هدايا و ییلس دهع و راتفر 0

 كل هبنس تنطلس .ردشقا تدوع ھن ترغو قوش کت هل وا

 اظن و نناوق و لالالا 2 ةجرد ر هدلابقا و رادتقا هدرلخم راتوا

 هناماظن شاو شاو هرکص ندناو نلوصو لاک ةت كننام

 عاونا ردف هنس زو ییا هلیابرط كرار هلوصا و شروش ِ

 هک ر ناکرا هدن رلادتا ربخآ صع یرهشاغوا هدنجا .لئاوغ ۱

 تادا نمخروم هدهسا نالت په یالتعا ل دد كش 2

 توطس ندن : راددا وا روم م ا ءاصقتساو یرح یار

 تالکسشت و تاماظن قالوا اسلا ا كن هفلاس ِتردق وَ



 ۱ ۰ ی ر با. نزا مناوفرو كرم ةرارا
 رااقن هب هن طنط ق هرکص اهد و هب 4 ردا ندن او ه۹ سور

 ۱ ۱ 7 هدن

 ٠ بورح عبا هدلئاوا بول آ تیمها هکدتک تلود ةیزک م ةرادا

 ۱ هری ندهنطناطف ن هکیا هداس هلتاغ یثان ندزاغمو

 عطا شلوا ریکقنور هلتعثح و رف ًدیلقت هنرلتتطلس قرش
 a نناوف یرلت د مصح عاف ندنفیدلاف وچ یاعشو تاعرفت

 . یدا راشمروب لیکشتو ظنت ینعورفو لوصا هللا هص

 0 ا نوه ناود تول وا نوامڅ ناود .هرادا ا
0 

 : ba.داقعنا .مد«هصاع یارس 2 لوا ندهلکوا نو ۵ ادعام ندهملم

 0 لوبناتسا و رارکسیضاقو یسارزو هبقو مظعا ر رزو یدا ردا

 . .  یراغا كولبو رادزتفد و یمناشنو یماغا یرچ ےک و یسیضاق
 3 .هدنیعم .تقو رلن زو هلغلوا ندنسهیعییط اا كن وا ارگ نا ود

 هدر اص وصخ عقوم ءروک هن رلتاف رشت و هئر و رارونالب وط

 تالاب ینارضح ناهاشداب ردق هنن رصع عاف یدا رلرروط

 3 هدننرازو اه شات دجا كندک ن نکیا راردا تسایر هوامش ناود

 1 ردزکیفن ولتاود كر لفراچ یغنایآارب ندخاصم بارا

 الکترو ,وبریک هنوبامه ناوید هلا هناظیلغ لاژس ود راو متاکش
 مارا یروظنم كناشاب دجا e ,هاشدا لاعفا بح وم

 e ۱ رک رابط نرخ راتوا سا رول وا ا

 e e سفف ك نواه هاکتماقا هلع



 فصن كنرات e يرو یو ناخ نایلس و

 اشا ےسر هدنراقدل وا تخ وس رود نرق ىع هدن رپ 1

 یرامارک فالخا قرەروي كر یا وقیچ ها ود هليساقلا 1

 هنواه ناود ك هاظع ناهشداب و راشعا تیعب و یخد 4

 ی مایا ي یک یوبق | | رقس اوا و هفولع یراش رشت ِ

 ی و . ردشلاق رص“

 هناح مهم یعل ی یهاشداب ترول دک نبح كنو امج ناوید

 . قوس "ندلاءالع نام ی ناق و رونیلاچ نواه ِ

 ۱ "یزاغو شفلاچ تبون [يظعت هد و دراو و ل ندنق ر

 ک١ ید قالخا ندنفیدل وا ی و هدنرزوا قابا هلاراشم و

 هدنرصع یرلترضح اف . یدا راردا عاقسا اف اعات
 شلنا قرت هنفوف تاق تاق كلم و ریس و هی یینطاس بن

 هنس زو کا هاکماگ قفاوم هتنطلس ¿ن نع هدعاق و ندنفیدلوا

 قمل وا [يظعت هی و ندلاءالع ناطلس نظا تافو لو
 ۱ ا

 هنل ود 8 روما ه و ندقدنلاچ تبول حورشم هجور

 ارحالاحرد یرارق بو وقوا یدنفا ا "کلا سر قاروا اب 1

 نالوا هزنسهاثم یراباک طض ها قلعتم همراد یعق ین 1

 ۰. یر وا تراش و رب رګ ندنفرطا نولامه ناود ناکجا

 0 یشاب شواچ دعب . یدرولپدا لاسرا هبءراد لوا

 ظع ء ي واعد كج هل ر هدناود رلهق رفتم و ۱ راش واچ نالو



AYهناقع تلود 2 رات .  

 رک هورجا قاط مناط یطایص» ابا نالوا ی و

 E ۱ هيا ہلا هنسیفنق و ارجا تاکاح هلهج و یناجا

 یقین اوا اطعا ییعرش مکح ندنتناج یسیضاق لوبنات-ا دوخاب

 . ندرانآو ايت ادذو آ وغو ام ما ر زو الوا بقاعتم

  روضح ی اغا ی رچکب : و ا تاو هدوم مایا و مرکض

 ۲ هسیا راو تاصوصخ عرفتم: هنن رات رومأ» ساو لوخد هن وامڅ
 .٠ هلاماو اس ع كج هل رو بصنم و راراقیج بودا ضع

 و ماع ناود قرهنلیق لالعا یراترومأم هلیساسک* | رلتءلاخ ٠

 .بابرا هلغا و ماب لوا ندرهط توو یسهلج كت |ارحا و

 e هر هرومأم روما و تد وع هنن راد یاد یدک ناود

 ۱ یماغا یرچ کو اشا نادوپقو مظعا رزو . راردا تبظاومو

 زن هشروق ناوید هباکرا یرلتدعم هدن راهرب اد یدنک هدوعلادعب

 ۰ NT . یدبا راو یراتیحالص
 ناو نانو 1 دالا یسەیشعناکرا كنه زد ص هرادا

 -هدلوپناتسا ید ر رلاشاب ناد وپق یرلهرکص و یماضعا نامه

 5 هرقس ماظع ناهاش دا . یدبا رازول وا ناود لخاد هعق دل وب

 قرهنلو هدنولامه تک وم هل تئیه و هدفدا وا مزاع

 جد كرامالسالاجشو ك رلاشاب نادوبف هدهب رز زافسا ضب

 ی مد ی دن هسیا امدید رفسو رب نا ۳

 . یدا ۳4 رزو ر ید



 ۳ 7 ۱ ی یجندرد

 .ی رب ره هلغاوا ق رطو اعم ترد كل ود ا ا
 ندملاطم |

 6 ید اع دق هناهاش ةسو رحم كلام ا گلم یر ر

 .هبع رش ءرادا ااف ہلغلوا ے قلم ءرلاشفو اوا و تبالو ما

 اعز یطبر و طبض و یدا ءرایضات ی ا 5 ةرادا اس 1

 و رانا کا عودوم هرات و تم كس راک بابرا و

 ۱ ا ممد ر یرزآ رفاه .یدا راز لساکت السا هدا وصخ و

 ام رم ید تادالوو هاما زالو یراغوط رو نانل وا يب

 هرناشاب ناساو یرلغول یاو نانلوا قالتما هار ابو
 ایک اک رایکلوا هروک هزامز کیدا قوم
 e کلا وح فرق هدنت ادب ةع ت و . ردکعد و 1

 e رادا زکلای رلناریم ریم و یراکب قاعس ندا و 2 2

 و چاقرب هدنتیعم كنر ره هصناحا نامز بولو 4 نام

 .هبولا نالوا هدنتګیراهرادا یک یفیدناو و یرکع یراهرتاد

 .ندن راه دل وا فاکم هلبا هب رح - ةفيظو یراس ا بایرا كتاالوو

 .ییاخ یراهرااد یدک اقا نالوا نو هدنعوقو مرا

 راردا قاعلا هنسودرا نادا وف یاب هلل راوار ا یرلتیعم و 2

 د هيکدم هرادا تف ةو وا هيلع ءان و ا

 لر ی هی هرز 3

 یاو لبا مور یر هج نهریبعت و کردراو ی
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 13 ود مر ۱ 2 ۲۸4

 1 ی یریثم اف یسیلا و لولات کدو یریشم یسودراو

 ا ول وا رلنالوا رومأم مان ااف نورا زوب .ردکمد

 و راردا تمدخ هدن ر تم رادرس ابو EP مک الالع

 ا و كماظع ناهاشدان هد رفا هد هد ا رزو هاش رشت و

 و یرلتهدخ مجوز یرگدلو ری م لقا ردص 1

 1 : ها یا مور هب راح 1و ىدا رولوا قاف هارزو

 ۱ ا لوص یرکسع یلوطاناو هحانج غاص یرکسع لیامور
 0 : .یاضتقم قفلوا هع هد روص یس کع 4ا هدنل وطانا هب راحت و

 e Cy رع یراتیعم E راک ندنه دل وا یرکسع نوناق

 و نالوا دوجوم هدودراو راروناوب هدنراقلنادناموف حانج
 2 ۱ ۰ هدهبزکس م قرف یعب هدیهاشدان تبعم ییعوط ند شع وط ها

 تقو یراقدنلوب نا ره ناکدازمش . یدا رلرولاق
 ۳ 4 دتبعم ك ران آ نایک کر هل دا ا یراقلنادناموف +

 ِ کر کب هدتامز ناعلس ا واق ۰ نیما رولیر و

 كنك راکب لیامورو شلدسا بیست یرلماغلو هدنوامش ناود

 ۱ ها شلوا غلا هکی نا r یسهرظسع تیعم

 2 و تو یا ر زوو کک رو و ین لوا و 7

 Eu :اڌنو ماتجا رز 1 هفو یدیغو و

 ۳ ۳2۳ وج رانو . ىدا ا رسا یسارزو



 1 برق و
TTرم  
 ج

 تولوا ا ّ نا تردقو ترهش لیصح یرهنلوا مادا

 هب دید لم E وع یرلهرئاد ك ترذ چوا كنکا ِ

 تعشح و 0 دب ن ثءاب ه وام باکر هلغلوا نارادو 9

 لدا رم داتا روف ندا هاو نا را یتح .یدا رارولوا
 ٍثردق یف كراك راكد نوڪا E راهظا هدند ورو رللبا 9

 ف یی وا توعد هلوبناتسا هلیرازو هبق یرانالوا
 رولا و ومام ۵ رح هلسا ونع رک رلن و ها هدرقس و

 ی زاقدل وا نک اس ا وباتسا .یرادقم ر ن نلەراد و ٩

 یرلهب رس باما فارس ها 3

 یرلنا هلغمروط رضاح هدن راکاتفح نالوا هدنج راخ ل واتا

 یرچگی ه روا یر رز شب نوا الثم نر نییعت هنبراتیعمو 1

 نانلو هدن :راذکهر و هدنرا وج ك ارادو یهاپس ل ولب جاق رو 1

 ییامور .یدا راردیک هرفس ب باصصتالاب رال و ییرلکب 7

 را4تسیا نومأم هرفس ریاشاب نادوبقو یراق 5 لوطا

 ۔رازو ۵و باج الاب كنارزو . ىدا راروتلو هدنتنعم كنارزو ِ

 یراضسبوییدردنوک «هرشط 1 قرهتاوا دزع ندن

 ۰ ی زار و 7  ردشلوا

 قفاوم هنساعسم یعسا هل . رابتعا قل او هست ناعم رزو

 ۳ یل لوا رزوو یرلن واعم كماظع ناهاشدان اردو قو

 جن ی ظع ترازو تمدخ کیدل یر رو
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 یراهرک 7 کی | شلاق رم هلال لءردنج :ردق هنامزب

 ِ هدنرصع € بوالشاب هعفل وا هیجوت هنر | ولتیلها و مدق كنارزو

 ۰ نا ناخ د زانو ها دچا كيدک هلبا شات دوم

 مد هدیاخ ماس دهعو اشاب ىلع مداخو اشا دچا هداز كسره
 اا  ےتسر و اشا مارا هدینوتق رودو اشا یریپ و اشاب نانس-
 : ناخ 2 3 ود و اشا دمحم یلل و وص هدنقن لس نا 9

 و تب ور اهفوت اب نال ۲ ورا ا یا
 ی روباه رهم هرزوا قلوا رعشم یلالقتسا هدننطاس تو

 | كوزوي نوامه رهم تقولوا طقف < ردیع الاح هکیدبا رونلوا

 ۳ نکیآ راراقاط هن راقم راب رامظعا رزو هلغلوا كوکحم هنرزوا

 ا ظفح رایج هدنجا ۸ر روا لند كس یرلهرکص

 دما وف ر )اشا ج و بهار را هدیناخ ناعلس رد مت

 0 شا هنن مرا رزو هرکص ندنا هلغاوا 1 لالقتساو دوف

 ِ د قلم لیکوو مظعا ردص ء رز ی ی یا

 ۱ رادرتم هدقدل 9 ومأم ء هرفس م ظعا ردص . یدلنالشاپ
 ۹ ب

 ماقما هدنواه باکر یر e بولوا نوئنعم هلساودء

 روزو هدنر دقت لع اب و یافو كيظعا ردص . یدبا رولاق
ەرص كەر اف" یارزو ییدک هن رادص كسب

 : عفر لیس 

رکس نکل . ردصوفولا تک" یرلکدلیا بتا رم -
 بت * وس دو ه



YAY 

 : ندقلاشاب نادویفو ندنفلاخا ی رحم رگ هرکس ص ن ا ۰

 ۰ ردءدکلاروک ران ال وا مظعا ردص نی

 کیدا هل-هج و وش لو ارم معلق دکل قیر ۰
 هدیضوصخ تروصو سر وا یرلهد ز ؟ كنراقجوج همریشود

 تمدخ تدم ر و ا یهاشدا یارم را هر

 د ھا رد .تاح رد نک رک هنفال بوللو هدنوباره <

 و لع رم هک دن رلقلاغا یکنزوا دوخاب و ندنرلقلاغا كولب ِ 3

 : بول وا غارج < هلل ر ردتانک ندقلیشاب ویو یاو لوا ِ ت 3

 هن رالاح ه رکص ندکدتا تقال تانا مراد وا ید از ا 2

 ر وک هه رشط al كلك رکب دوخاب و قلاواریم زوگ <

 4: هب رح لاوحا هدنتیم رود را و هک ه رادا ید تفو و

 تامدخ هدب وا وا لعام ییلاط ه دهد كرهدنا فوقو 2

 مارک | هلا ترازو بصنم هسرولوا قفوم هنزارا هلوبقم

 e اش . یدروا وا لغاد نواه .ناودو رونلیق

 ید ندنراقاحوا رکسعو ندهیلع قیرطو ندی لاجر ي ِ
 یک | هدهسیا راو رلنالوا تراز و لثان هل رودنا تتار عطق ٤

 . ردم ولعم نر من رت ینیدا وا هل قیرط نانلوا ناب دال

 تمو . هفیط و یاشا هدن راقات و ی یلاحر كنقولوا

Ilظعا ردص هرکص ندقدل وا تا و ىدا  

 . شعالشاب هکتید یلاع باب و وسا بابو یسوبق اشا هنن .راقا وق

 e وطاریس ب 2 ست ۱ سر یس راد ىلا با اب كرەديكو
1 



 هنا تا ود رات ۲۸۸

 3 نوعی فریاد e _ص اهدو راشعا له هبار وا

 بک شلو تاود ٌءراد فرص یلاع تاب قرهلب ر دلاق

 E OES ردشع الب وط هداروا ید روا لاحرو

 ر ا یاما اخ مدناود, تاد
 ۱ . دکل رکسعیضا ا هجوت رهظم هدنسهج رد

ls۳ ید قدرط و. وا یرلکدلیا اقرا هاظع  

 یاماظنو لروصا هدیک هدیک كرد ات هدن صع دم ناطلس

 و 7 ردق هن اوا یر 2b : لاا عیسو

 نکی روصقم ۰ هب 4ب 9 ام جد یسهفیظو كن او دوحوم

 ۳ هیت رزم شات در یامرق ینبم هرم تن كحاصم

 ٠ 9 تا ردش# وا مسقت هییآ لب رابتعا وان لیامور

 س .یرانفالم قره و رومأم لقتسم نوجا اوتف

 ١ ل ویناتسا هدف نقع كب رضخ هدازلالجو نکیا یمیضاق

 4 راهدهع ید اوق تمدخ نامز ییبدلروب بصل یهلصاق

 نک یدیتا دومسلاوباو مداد شات لاک ارخ رخّوم ۰ ىدا لوح

 - هرلوا شه قثور ها وتف بصنم هرکس ندکلر ال

 نردصو E هب هیمالا سا تم ا ك رود نم بصنم

  كناعرش کاو یا كنهلع شو یر وا و كنیم رت

 ِ وت هلا رامالس الا مش رهدیک بوتلوا رابتعا یرظات

 هرم هل و رایدلوا ا تیس و تنر یهیلع

 3 راب دلت وط
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  ۳۹ین 4
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 ۲۳۸۹ 1 باب یحدرد

 سا الفرد و ا ا ر و ۳ ا

 یاضا هلا هضافا و هداقا هالط هنس یرکی شب نوا رلنالوا لا

  لوباتسا هدعب هنراتولوم هم ولم ی ا و ندکد ایا هفظو و

 هتم دنس تمد مع و هن رلت رادص يلا ا یلوطااو کنی

 و هر ةف رش تار دم هيلع ءان ٠ ۰ یدراردبا عت

 كمولع هل دکل ا وش یدا سیا تقایلو تام ا ا

 توا وا لار u خناو بیس لرل .یرایتتمو هدزک

 . ندقدلاق ا ار نحو لخادو جراخ تنم هعن

 دیق هنوامش همان زور یمان قره وا مزرمع هدکد کیلو هرکص و

 کد نيققحلا ءا الات ودقو نارفالا زاتع كنيمزالم و رول وا

 .یدا رازولوا لات هتسز كاسردم ناخمالا یرانالوا ااغ |
 .یدا راردنا كولس هباضق قرط رانایمهدا قرا هدکلسردم 7

 ندشنادو لضف باا یسهفاک كنيمزالم یتحو ناسردم و
 لدو لهااضت .تامدخ هرو هی افر رم 1 ق
 . یدیا قوب یماتتتسا بولوا هدنل ا

eقدرط نالوا بسلا . ا هنا درزاب تنطلس  

 كمارک تادا و شق وا بصن فا رشالا بی ندنلاح و هيلع ۱

 باح الاب بولیردتا دیق هنس هد رج یدنفا بیقنا ىراەماهلىسلس

 قرەنلوا فقوتو هدنن ام ادا اف مش ندا اضتوا ی

 ۱ ۰ ردشفا قدرشو زی ب داجا
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۳qهناقع تلود ۱  

 ٠ و عون 3 ییدع تامالقا دن ی ار

 . ةیزخو یاقاخ رفد یراهجولشاب بویلوا ق قوح ا

 راندا ن رع : نرل تابرا ء ید یرللت ن ز وام ناود و ەصاع

 ۱ ران و و راردا قر هن راک اطباض نانلوا رییعت یانامارم

 ۱ یلنما رفدو فالس رو قا رادرفدو قلیان یراه رط یایزم

 e تبصانم هکیدا یرلقلرادزفد ملات و ییات قسو

 ۱ .یدرونل وا ریبعت هتس بصانم

 اوا 9 رداص ندن وام ناود یمهفیظ و كل اهن

 e ردە :رکسع تارپجوت و ون یضاراو كعا تراظن ههلع

 كلامو كمردتا نار < هدنس راد ا او نوناق یران ۳

 كلت بایرا بولوا.ی رهیضق كلیا انتعا هنر رګ كنهحوتفم

 ۱ بسكن در e .یدآ هدا زید و یدیاکوی لا

 E زلاحا یتفاظو كنتناما رفد هلدصنم فار ندا نم و مع

 ینئاظو كنيجناشن ندن راکدلیا رادتفا بسک یریما ریفد و سرو

 ۱ 1 نوامهناوید "یچبف وء ةا هدربخآ رصعوشعا لاقتاهرلن و

 ۱ ۱ ورلوا هودع يراق مولا بولیدا هیست يجد
 . تیفیک و ندلاکو لع بابرا فک ال رلیمناشن دما یا
  صاشوبیدا و خروم هدنراګا بولوا ندافع فقاو هتل ودٌءرادا

 . ۰ .ردشعقيج ندنلق كران أ رلمانرفظ لقارططو شما روهظ رامدآ

 ۳ هل | لیعسو دیق و تادراو كل ود رارادرنفد

 هی كلام . ردکعد یرارظان هیلام کیدعش ندنرلقدلوا رومأم
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 یا هلیمات یرادزفد لیا مورو لوطا هک دنا تماس بک ۲
 شاب هرادرتفد لصا بونروک موزل هنداحا اهد قارادرفد

 نکل .یدرولیشد رادرفد یصچ واو < د| هرلنو و 0 2

 .عمح هدنماقم قارادرنفد شاب الماک هبلام روما یرلهرکص

 یامدق بولاق ی هاب یلراد رفد یصچ وا و یعکجا ندنکیدلیا

 هدناش رشت فدا رعت ثلا و ییات قشو شلوا شيعت تفج هلاحر

 كي ۰ ردشهلبق الا ءرکص نده ريخ ةعقو هدلاح یفیدلوا د

 :.ردشعالشاب هم و باو را و لا ٩

 یرهرکصرایدا یک اب واع قاود ردفا تاتکلا شر 1
ET 1هدن رخاوا یا ناف سصعو رلددا وا روم ه هام ا  

  یدنلوا لوک هتراظن هرات یل کک

 ررحت نالوا ندنفناظو لج كراباشن یرانیما رفد
 یراهرکبص بولوا فلکم هلا یان دوی تراظن و تام
 ۱ : ار عاف هنتر ك رايجاشن هدهفطو و

 کی دراما لکت راک فنصر نوام" ناود ناکجاوخ و ۱ ۱

 ` تولوا ندرلن آ یراطباض لق یک رایج هب-احم و یحوتکم یکیدعش ٢

 و راردنا افا ران | یشاطو یلناک طبض هدوم ناود

 . ید یرظن كاال ف یر

 تربش هدنست ص ارزوو انما هدهبلع تلود لار هل

 كنبراهطو لق یسیعاسم كرانو هکنوچ ردراشمامهنازق تورو
 نادم ارزوو | صا هکوبلاح رلاق روصح هدنسارآ یراود ترد
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 هزاع تلود رات ۳۹۲

 . لام یک یراقدلوا قافآ زادنا هلولو هللا تدالح راها هدرح
 یراصاخ هر هال تم ردا بسک ناوارف ناماس ندمان

 ۱ ۱ و ب طو :یدا روا وا هداز تاق ت تاق د ییاندعمو
 ۳ تلاوت هدتل ود نایظنت كمالفا تارا نرو شا هد زا

 . ردشعا قیس یراتمدخ

 ا لع a او یرقامرا لوق ومق : میس مول رط

 تانییعتو هفولع ندنل ود ۀنزخ یر :یذیا راو یرکسع عون کیا

 رروا وا نمشذ هلشف هدب وام تاکر تولوا فاظ وم هلبا هرم ول

 ۱ ا ورو تح :ینصاح رابع كماظع ناشدا و
 ۱ هءاحوا چاق بول وا رانو هیماظن زک اسعو یدرارونا وا ر

 ۱ داود هنزخ هکر دیابرا را و تار یرطید . رلیدنا ممقنم ۱

 1 ر ع ا ند راودنک هدرضح تقوو بوہاوا یراشاعم

 هدنعوقوبرح زکلاب و زاردا تماقا هدهناهاش تالاب ب ولسا

  eیدنا هدنکح کز 2 تلانا فنص ۳ را .

 یزوهشم كا كنراقاجوا لوق وف . یاموا یر

 CET .یدنا اج وا ی رج هکی

 نیکتت لدن رلقج وج برش هدب زاغ ناځروا صصع اتوا

 aE ا یراماظاو نوناق هیدتیکو شفلوا

 ا رک مث و لکت هداج

 .a او یاطباض كوي ا یرچکی

 3 ی وصماص .كیادضک دوخاب یمادخخکا لوف اکا تاغا

EE EEE 



۳۹۳ 
aمنل  

 تا کو 1 ا ا 6 ا ۰ E ۰ ا 2

 یرهکی رخ ۰ یر ادهک «شواج شاب ۰ ریکساخ
 قالسلا یرااغا راطف هی ۶ ناطباض وبشا ب . یس دنا
 ندر لادن لوق ى اما یرج گی یراهر ۹ یدو هکیدا رووا

 ردتات 5 ندنعیدل وب عوقو ٠ هدنراګا هل الشاب هعلوا 4

۸ 

 و 1

13 

9 
3 
1 ۱ 

۱ 0 4 
 و

 یی نادناموق و مآ e یرچکب کی هاب یساغا کک ۱

 قرف  راغا واقاسلوا رول وا كعد ن هدا مو ییدعش ۰ |

 یس وف ص وص هن رایدنک كر ا. . شم هرارد ی اخا لوق ك ا

 .یدزونل واتبژ زه رکیع لناصم ةفاک هداروا بول وا لح ناویدو 1 ِ

 كنهظفصسم رک اع نانلوب هدناماککاو عالق ی اغا کک 0
 رااح جد اب ا ا كلا مطنو بسر ی.دوج وم رادقم

 مهم هداعلاق وذ یتماقم قلا تازایتما مسج ےسج 4 و هلغلوا

 هرن ندد وع لیفت نا را كنا لس ناطاا دیش

 تخوم توق وات تاقتا ندشناطباض قاح وا ی رلاقا یرج

 هدهاق یتیبعت درسا ندن رلاغا ن ز واھ باکر هرز زوا قمل وا ا

 هرکص ندهدلز و یماظن و لوصا و نکا .یدیهفلیق دا ۳

 اغ٣ راکدت تا اب ی راو وو اا و درکسع داف
 تتیهبار هدیسهقیظو رب ا گر ےک ا یراکدردتا

 او هک + هعفد جوا کا هد هتفه ندنشیدل وا نقاب هظار و طبق ِ

 . هنازج :ندناهاو قاتصاو ر رال ترف نوناساو ره وک
 .یدناربشاط كنکدو هقلف هدنسهفرآ نوا رلنالوا قج هاضوا



ONE Ee SOE RS aR EAN 

e ALهنا تلود جرات  

 رح - لح ی انا ا رار هلظعا ر دص هدنعوقو یل رح

 ۳ یاد دی" یصنقم قفل وب

 ا ا هنغاح وا یرهکی هدنک وا هدک دیک هبرح

۱ 

 رولیروت و ی كدب ترد اوا براک قاریبر ضاب

  هدنمات رطاش ا وص هنلل یراکتا اقلطم هدناب .یکیا رهو

 بیقعتیناغا هدیسهق سوم قاجواو رلقاریب بودیک همدخ عونر

 د یرب ناودو تش٥ باب یکیدعش یسوبق افا .یدا رلیا
 . هدقدقیچ هناود اغا هلغلوا یسهطوا ضرع کیدعش كرامالسلا حس
 1 تروص و هلا كناطپاض رکید نالوا لخاد هاودو یسهسبلا

 1 كغاجوا هک دی ۳ هتاش رشتو مسام قاط رب یراتماقاو دورو

 . ردشلاق قاب ردفا هن رک وص ییاشمشت والتمو

 ۱ درب و هدننامز نایلس ناطلس یوناق ییاصصخ كناغا

 : 2 كب ناک هلتمات ی نام ناعص هح هل یونسو هل آ

 همش لیکلکب قاصس هلک مزال یلزع كن رااغا قاحوا .یدبا

 ۱ ندرفا یدرول وا یاس u یرنک ا هدو و روای ردن وک

 ۵ عیفر هنفلنادویق برد و یکایکب ر کی لیامور

 . ردشل وا هد رللبا افترا هن رادص دسم

 4 اور رو كن راهتروا نابکس هدلئاوا یشاب نیکس

 ید روا روکذم اوم يدا ی ا اک

 دا نابکس هلقلوا لخاد هنسادناموق كنسافا ی

 E .تیع یا رب ها نواه یودرا دش .یدلاق بصنم ر

 ها

HMA: 



 ۳۹۰ ِ ۳ 3 فای یکدرد

 هنلوباتسا تروا ےک و ناک هدکدلیا

 ۱  .یدرارولاق
 اقلطم بولوا ینواعم كنسساغا یرصکی یماد- ےک لوق

 هنن دعاوق و لوصا كغاح وا و یملوان u ا ندقاح وا

 ندیرابرمش ف رط یرااغا یرچکی ندنغیدلوا طرشیفلوب فقاو

 : یوق J وشراق هاا كغاحوا یرلادنمک لوق هلل وا بوصنم

 . ید كم د "0

 .. رایدنآ له ۱ ۲

 [۱] یثاب چهنروطو شا ی ص و ات یز

 ا كنناود اغا بواوا ندنرلیلزابتما كنرلاغا هتروا

 كغاحوا بولوا یزاتم كا كن رلطباض روا ع

 هلام باب كرل رک ی )ر یدا یرادقوخ وف هدنعوف رزو

 ۰ یدنا ردا لیست ین راشبا نالوا

 هرشط هلت رومأم ندنفرط یساقا یرهکی راک صا |
 ۱ . یدیا راطباض نایردن وک

 یروما رصبم و یسیحاش رشت كناود اغا شفا شا

 دقت هاغا یتقاروا راد لاضرع هدناود یسهفیظو بولوا 1

 سیل وح كيارس هدهرص ییدلر و هفولع و كل لیصحت یارو ر

 ۰ یدبا رایش یک كعا توعد یرایرچکی

 كرليشاب یجهنروط كمريشويد يجوج بتوع ها مور ۳1 9
 . یدنا یمهنیفو 1



 . هیاقع تلود حران ۳۹۹

 .E یرچ و لیک و ك كن ادت لوق یر اکا

 هدنسوبف اغا ام u یدا یرادف وچ وب كغاح وا لث کت هدنناب

 رداد هعلق هلرسهطساو تاک ي سصاوا كناغا _توروطوا

 ۰ یدو رد غیلب هن راذادنام وف رکسع و

 ۳ هیظن رفد هنک نایند كوتک كغاح وا یناک یرهکی
 8 یا ات

 e هلیمات E و كولب و تعا یاحوا یر

 جابر وچ كن هنر واره بواوا ےسقنم هے روا كا لاسقط زوو

 لیکوو کسا شابو رادقاریبو یلوتمو یثاب هطواو هتسواو

 .حاتفمو یرلیجقلوق هرق هدنمکح شولجو یناطباض هلیمان جرخ
 هلشق هلغل وا ا رر والثم عد قلابو یروع نویلقو

 ۱ ۳ .یفیداوا شم ل e 9 هدن رلقارب و هدنس وق یراقال وق و

 ِ یاد هن روای رلقدا وا بوسنم4 رکسعدا رفا ی رله رکص هدلاح
 . ردرلشعا دامتعا مردک ود هن راز دلاب و هنن للوق

 ِ ۱ 1 هفولع هقآ رر هیم و هرفن ره هدنیل رب یاد كغاح وا

 زهرا ات كيو هه ج وا یرلهرکص نکی ءا شخلوا صیضخم

 1 لوا ناخ ےلس ناطلس 28 توقبح هجا 2 هد ران امز برق ۱

 ۱ : یک ینیدلو عونو تاعف دلاب هد رل امز ناعلس اطلس یوناقو

  نکرولیدیک هرفس 1 اضع و هق دا وا عقاو هیظع ی تدار 0-1 هد رر فس

 .,یجروق هدرللسشق یل رانا لول دوج وم هدن وامه یودرا

 نوک هرو فر هغ رشیکبا ور 4:_سادعام لندن ران الاق



۳۹۷ 

 ردو هوا ش نوا نوا یهیمو ةهف ولع كنا رادکما ضب

 ا و رادقلافلامم تارفن ةفولع هلتهج وو نر

 نالیزا هد ر دقن ییوزل هلسمات جلف لار و نری 8

 یک یییدلوا هداز هد یرهف واع دا ران ال6 عاص ندرایادف

 درو او مون هلیما یغوواق ید ندرس ران 9

 . یدبا ادوار ِك رهظم ود یساغا ید

aا كعاو تا نالوا بت ص هنسهلشف كن هنروا ر  

 تاداح صوصخ هنراودنک یرالد ابو را فتا رفل و

 هدن راء صزور تالماعم وللثم شدلوا دراو هرزوا تافمشتو

 هنساغلا كخاح وا یک | هکیدنا راو لوساو دءاوف قوچ ك

 درد راشعا هظفاحم :

 یاد رک ا ا تب ِ سه
 ینوک رازا یکلوا ندننوک یلاص کج رو كنهفولعو كلرو

 یدا لوصا یاضتقم قلا وا ارحا ی لاما هدیفصآ باب

 یرفد كبجاوم قحهقیج یسیدنفا یرهکی یو ر لاج

 لاحرو ییاطباض قاحوا لابو رروتوک ى ظعاردص روضح

 . یدبا راریلک ۵ نصا روصح تاف رشت بجومر تاود

 ینج هقیچهف واع هکی دنا هلهج و وش ییزوتروص كنهفولع

 وار هدا هو ناود ناکرا بوتاوا دقع نوابه ناود ا

 هدنواه یارس هاب اسب امض رک یرهکیو ررروط درا
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 هنا تاود خرا ۳۹۸

 -دلرامالس یارزو اب مظعا E هل ر وا ب

 هداعسلاباب تونلرضاح هدرزو والبو ابروح نده مام ج

 نرس ل 1 ه3 هدهرمص وا ؛ رول وا عضو هنهاکشد

 2 ردبا بت ۳ تكنسهسلا هدک دلبا و ہ4 تفو

 ۱ 3 و ا | ات و ا ناه توا

 رشا واغب وع یعاعطهدن رلنامز E 4 دوج وا

 رارروط بواک هی ورق هن ر وا هد تا رف هدف دل و ءاتخ ماعط

 3 یخ لعر هدنک وا كنوام هد سواح شاب هدب

 e اک و هدنلکش یزابن گان هبشاتکب یارقه ی رللا ییا قرهروط

 عشر هنیورگچ [۱ ۱] كنابلک هللا زاوآ دنلب در ندفدی و

 . .كنیصقل وقهرف ندک و اب رغاچ وید یولباغا كني رب هللا زاوآ

 ۱ ود یدیاه شواج شاب رار ا ؛ررړو باوج وید هدارو یر

  بودرظس یرلشادل وب كکواب یحر لاح رد زیا ردیا دایرف

 .نوزوانالوا عضوو قیرف هرزوا قلوا صوصحت هنرلهنروا

 ی یھک كرارف هکر ولوا وا تو رارابق یرلهسیک یادم

 1 ردیاتکر ح امت نداروا؛ رالاقبهسکج واکیا ف ترس آ

jست هدنادیمو ناق لآ ج نایرب هنئس ناییع شاب هللاالا ناسا ۱  

 زمصلق مرهق اولا اولا ناروص جه زلوا رولپسک رلشاب هجن
 اش _ ید كياملک رلقرق رلب دی راچوا نابع ههاشداب زمغللوف ناز هنعشد

 روم هنیراود هنمد یو ش داتکب یجاح نمراکنخ نصر ىلع مرکی رون
 . وه هد

 E 6 ت ©

۰ £ : 

7 



N EAS LT A و 

 ۹ . باب یجدرد

 - هنر القق هلنا الا قوا زوم یراهسیک  راتاباق هسیک و

 یجچ وا و یصنکیاهسءرص هرکصندنو شواچ شاب ؛ رارروتوک
 E یراهنر وا ردق 4 یی ما ناسقلزوء رخایلا یکحدردو " ۳

 هدهنروای منب شول آ رکا وا ی رلهف ولع هلت ر وصوب یھ
 یصج واردا رار ۳ ا شواج شاب هر روهظ باوج

 .نوسلو قو شواح شاب ؛رولیر و باوج ود ردقوب هدنسهعقد

 قاد کیس ندک دد نوو قو لدار تا ره هفاک هصبد

 ۱ یر ندندا رفا هنر وای مشب شعلا هکدوح . .رولیک ه هتروا ی هل

 كن هر وا ندنغیدل وا لخدعذ هن داش ةعق و لنینات ناخ ناف اطاس

 نر فت تنم« دقاح وا ۵ توت واكح لک ندرتفد ةف یا

 رلدحاب روح ی و یک را اهدایو یه را .یدرولید ادای هلا

 عیزوت هدارفآ قامصسا هج ور یەت آ هل ٧شرف کس هدهل شق

 ..فيق وش جوا هدزو هلیمات یسهراب ساط هدهرصوو رر دا

 . قرصمر كردم كن هنر وا هکیداروتا وا عضو هنق ودنصهت رواو 1

 . یدراردا فرص لدهراب وا هسرولو و
 قلوا ندنلئاصخ كارورب رکسع یا مع ناهاشداب ۱

 ه3 دقبح هف ولع هلغل وا « ندنراشادلو » كکولب یحرب هرزوا

 "راد بولک هنسهلشف كکولب یحنرب هدنتفايق یساغا یریگب
 : یدردا تدوع هلا ذخا ى رروط وا هدنسهصوصحت

 -هغاح واو كم ندنکوا كنسوپق افا مانا رایرهش نوکواو ۲

 ا ی رش یيدلیا مدقن كناغا ن زوجا راهظا یتینما نالوا

 . یدبا لوصا یاضتقم كما هدنرز 2 ۰
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 ..هباعع تلود 0 ۳۰۰

 3 8 و رلهلوا کی یراهلقق یرهکی کال هات وناتسا
 ۱۱ ارقا روا کی تولوا داخ کیا هما

 ۱ یا هوا ااو هدر نالوا يلو يقوم الاخ .هدننادیم
 2 .هدنم هروا هل رهلواکی .یدا هدنس وش راق e هدازېش

 3 جاب و تو و 1 نادم ر ےسج هلان اس مک

 یراقد ردلاق ناف زف ا یکی هکیداراو یيماح هلشقف لالشد

 : 2 رجا ًاعرش هج راغز لرهدریتک هعماج هنروا یا نامز

 ۱ . یدناراردا

 ااو قاغا هدنند اب هاو ثعاطا رک كغاح وا

 مدق كن هنر عیفر و تبطاوم ههیهلا تادابع ۶ اه
 ۱ :  هلیسهرص

  ردکتو بیدأت هلا یبهقشب ندنناطباض یدنک و یسارحا

  كمامهدب :لهأت و كمام ر ویلاص لاقص هق دل وادعاقت و یسهامل وا

 ۰ هلنعنسرب چه یربغ ندل وملعت و قماعایهدرب هشبل ندن راهلشف و

 ياني راقج وج هم ریشوبد لاح هو قمامهلوا لوغثم

 اانا اوق یک كمالدا تبغر هتان زت نایعشقاب هکادرمو
 ا و هترزوا ه رکسع تایبکح هجن ران ولت وبشا بول وا
 ٠ كنغاجوا یرچکب راس ها روم تا ناو

 . «یدیا قوب یریظنو لثم هدابوروا راتقولوا ه_یتیلمکم و ملت
 قبس یرلته قوج هدراهر ۳ هنتردقو ناش عافترا كناودو

 نی نم بول وا زآ هلت اغ اق كرانو هدر و یادی

 الف ایم ىب یواکت ۳ :رادص اشا دم یل وقصو ا



 ۳۰ E 1 باب یحد رد 2
 ی

 ۱ . یدیشماعا زواع ی روا قلوا

 دا ص رود یاو یازو كنناوف و لوصا كغاحوا

 ۱ قلا هنلاتما 1 ید اس ۹ ۵٩ ۰ کلوش . :ردشعا 3 هدا نا

 زاباح تا مع هدناکدا زمش لاتخ روش نالوا ۱ کا هدنروص

 نه را 2 یرلفیطلت تر وص كصاصا والثم زابهدنرب و زاهقحو

 قوا لاخدا هنغاحوا یر یسلج هدفدن ّ ناسسقتسا *
 . یدلنا قلعت لات صا نرالو فاعسا هل راغل و هدنزاب

 (اشابداهرف رومشم ردص) اغا داهرف نانلو یماغا یریک

 تا ناعلس ناطا هس ٩ 2 0 اب 7 و ملس ناطاس

 [ ۱ ]ینهلماعم یریکدشا هنن رفن یرکت ندا ربعت هد رفس ر سا

 و رذاع درس ° رک اذلاب هلبا یاطباض قاح وا كرمدا دارا

 صاع ا ا فاسو الا تولوا ر و ا ا ا

 نایستنم لیحر هل مات یغارح اغا هم مس ندکدتا ل ق 1

 :یداراویروذح كوب کیا كو دا یرح کک ۱

Iیراقهروس ته سع هن رفس رصم خر یخ ناخملس ناطاس  

 ید راشمروس ضارشتسا هراب رادقم رب ندرحات لوق رب هدهرص

 یا دنلوا لونق هب یرکسع فذص یلغوا بور و لاحت ع موف ص رجات

 هراب یرل رضح هاش دأب هدکدلبا نام n E ندنفجهلآ هدر دقت 3

 زاهظاود نوسلر و نامو یسهراب زازو FE نوناقو زل زاب رکی هلا 3

 1 4 یدشمروس تدح 9

 كر اوج زاوتکیس ید یرلرضح د ناخ ناهلس ناطاس

 ریمعل قرءهلوا زسولاب یرب ندننارغ یرعکی پولی ربق یک ش
 8 ردکت یناطب اض ود شعشراق فانصا هغاحوا یرلترضح هاشداپ هدکد لب

 1 یدیشلدنا جارخا ندقاجوا هلا دعاقت رفنوا نامه هتمروت
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  هیاقگ تلود خراب یا یر

 . تەدخ نالوا رصح* هن رلقج وج هم ری شود قرص ییمهت رب

 هنلا هلذخ زس وللب یودا هن ماطر هرخالاب ه رکسع "هلملح

 ۱ هنرانیعت و هفولع بولاغوچ هر کسع دارفا یرکیدو ی

 e كب . یدا یسمامهروتک تقاط كنلود هنزخ -

 ۱ یدار لآ یربفاحوا لوق وبق هللا هدنماتخ كنرفس نارا
 یردق كي یللا 0 شا زواحم یی كم لا ناقط

 ۰ یدا ی

 ۱ فونص نوجا رانالوا كلام هربج عفش نب رادع

 E وشراچو كعا لهأت ل راوالثمو كرهدنک و هنشدلاق عئام هقاصلا

 3 قاحوا ین 4 دا هناعونم ی وک كا قافانصا هدرازاب و ..

 `. كن رابدنقا یهورک نیبستنم ب والشاب هل وط هللا فالجا زسهیرت ˆ

 - هلغلوا لوغشم هل شید و شا یسهفرف رو رروطوا هدنناب

 هف ولع و رایدل وا رولاق نیشن هل رازمماروو رلقار وط وا زکلا :

 ى اکو فب زا / تلود ةنزخهکدلرو تالطخم :هدنساظعات

 و لیلقت یر رکص قرهلوا رطضم هتعجام هطئاس و

 . . یدالشاب هغلوا تح ودم "یداب نوجا ت تلود ناکرا تىقفوم

 كلود قرهلوا كورم نوتنسب ٠ لوصا «هریشودو -
 ۱ . یداآ ی اح قا زد رار چد نالوا رگ

 a کیا بیس یداض ادم كتاماظن قاحوا هکردتقد یاح

 ٣ ی هی هع وه و ه هرکص هنس شم آ زو .

 نرتب م نوک ی ۰ یامرا ی ہم
RN 
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 1 یرلقاحوا ی. عو یک ا ا ید یر ۰
 ییسافا 7۷ جد كغاحوا و و. ردد ودعم ا ا

 هبفوصایا بولوا یراطباض كولبو هنروا والثم یرچکیو یاکر و -
 رلر دا تماقا هاب رله نالوا او رط ها وط و هدن را وج

 ی ل رو کسع رس یرادقم بسانم ج دنا باعاو

 یدراردنآتع نعل راهعقت تيه ہدااح ییدقیچ نواه ا وو ِ

 يروا بودا ثکت هع رالاح ید رانو : هرکص ؛ندنخرات كم

r E 

 ۔اوس ك ع یو وق ا ا یردقامرا یرا و

 نیم نایفولعو رادحلسو هایس نالیند ینارفن كواب یتلآ و

 شاپ هنسیکیا گرو ردرطولب رایو نيم یابیغو راسیو ۱
 .هاس والثم ییدلند رکولب یعاشا هنسکیا و هتروا هنسیکیاو

 او قارب یراص هنک وب رادیو قاربب ینمرق هنک ولب 3

 ونسا ۰ دل ید یریبعت قارب ه> الا - هراکولب یناشاو

 تواوا یراقحوح 4م ربشود ید ییبنم كن رلقاحوا یراوس

 كرلنو و رایدبا ندنسهبعبط یاضعا كن وامه ناود یرلاغا

 هعلاطم ی وا تل وپس هدنص وصح كسب تا ب ویلوا ی راهلشف ۱ ۱

 هن رانطوت هدنابصق و یرق نالوا هدننایم هنرداو هسورپ ینبم هنس

 یراضعبو هدنا لوبناتسا یراضبب ندنکودنا شقلوا هدعاسم
 2 ى رهف ولعبولک هیچ هفولعو رادول وا ن کا هد رلهبرف راوح 4

 ه . ىدا ا ۱



  صاضتا ندج راخ ید هرانو هدلاث ناج دارم رصع "

 زواج یی فک نجوم نکا هدندهدار ی كب ی ییاخ

 قباچ كب هلته ینیدلوا قیص ردق رایرچکب یراماظنو شا

 ۱۱۱۰ ا را وا اا د رر الو ردراشمع یرلیرصکب
 ٠ ماشتحاو تورث بحاص ندنراحا ندنراقدشل آ هغعازق هرا
 ٠ یف رصتم e و ایک 4 رلهنانک شن دا تالحاتم نالوا

 دارم ناطلس "یدا راروا وا تواقش تو ات راردا رازب

 ۳ ةبرض یراکد نداشا دم یلبر وک ًارخومو ندهبار ناخ

 ردق هه رخ وو ناشیرب اج هن رزوا دات

اتعاوردق هدندنع هی چیه هد 4سد دل وا اغلا “ر یرلقاحوا
 . یرار

۱3/۳ 

 . یدل وا لال هشوک هادا قرەىلاق

 . یفامرا دا

 ۲ ۳ جوا دم رولیشد اه ا بع هکردسقلخ

 . ناطباش هلن راست رو نادوبق هنیقس انو تولوا 1 ناک

 . لحاوسنانلواریبعت یلئایرد هفدقیچ ات ود هکنوچ .ردرایهمک و

 و یخدیر لدن راذاج وا لوق ورق

  ندنراقدنلو فلکم هلبا اب رد رفس یراع" بابراو اعز كن اقا

 1 1 یرچکب هک دنا باحا قش ندک درک. هن وام یا ود راد 1

 1 اکران ید دنا رادقم دز نده ركع فئاوط راسو

1 



 مرح در دنا نیت و یر ۳ یتح و و قرلوا

 زکد ز زا ییمهفیظ و كناشاب نادوبف هلیسهشاط بزع و ناردیک

 یندفلو اوه یراک تقوا یدا ر رصخم هنراهروئام

 هکروک ندنانج بابرا یتبم هنکیدلبا ت ك رح هلکروک هدردقت

e 3رانالوا  e هسروف یسایقشا ناصروف نج هلا  

 روک هدلاح یراقدلوا دب روع بونل وا مسقن هرایک نما

 . یدرلردا شا سا چ

 زوایو رک وے یه رم وو ناخ دم "نال جف

 کرک ها لش هوس ر وبیاک یهلاسرت ا بل اطلس

aلو ےن طاو نومو صمون و الا عیسسوت  

 صوصخابو ندک دلیاد از4 رګ تابراحت و تابسانم هللا راولکیدنوو

 یاغ ود هرکص ندکدتا تلاخد هنلود هکر اپ ی هنر رب دالب ِِ

 كوي لود قلاشا نادوبق نی ددا عف كن وبه ِ
 اشا ندلاریخ سورابراب . یدالشاب هل وا دع ن :راتر ومأم

 ۰ ی نکیا برد نادوپق اشاب هلاب و
 ندراظعار زوو بصنندارزو ن نوت راشاب نادوپق خوب هدلاح

 ست قآ هنسره و یدالشاب هغو دع ِِ كا كنلود ناکرا هرکص

 . یدلوا د ققبچ نواه یاتود o زکد

 كيبشب جوا نر وا ی ہک ك. یغامرا فا ِ

 اشا a رادکسا هل ران ونامش .یارتس هنرداو لوبناتسا ِ

 ییتمدخ - قلیجناتسوب ٠ کک 9 اب
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 و ا .یدا و یتشبا قلیعقباق كنوامه ءرتادو

  رایشابیجاتسوب بودا تاكا یتنیه یتاجوا e جد

 ی كن :اا یهاشدا قیادسح و یاس و كنا زاغو

 e ۰. رب دل وا زابتما زب هلبا تیرومأم هنس 4ط)اض

  رصعو و ك س. یرقامرا وق 8 هنانلوت هده رثط

 ممد كوي ۱ یک هنتسوو ندوو دارفلبو مورضراو 0 ۱

 ٤ ار یرچکب لیا لوق یلرب هدنرلزکرع تلا
 نفسم هلریمت 9 E علقو ا راک واب ِِِ

 e e O . یدا دوج وم یار
31 

 9 ا كي دی هدنلیا مود ۰ یدفلاط ی

 سا كلام هدنتیعم یراکب یصق آ هکیدا راو مو مت

 س e فيفخ و رارذا چ ودراو هلق ی



 ۳۳۰۷ ۱ تاب یی درد 3 7 ۱ ۱

 هيلع ءا . یدآ دوج وم ید هدزب ىا كناوصا هتیادوق و

 . ثداح هتىلاد وف عونر ید هدهبلع تلود رار dl کشت و روهلت 3

Êکە دنص وصخ تعاطا مالال وا كنساما كنرف ن رکن .یدل وا  
 لوصا یک یغیدلوا یوق كب راتقولوا یرهب وات ا

 ا وادع گا زا ول ید رفت یشکر س هک :رلتداعو و

 لالقتسا تاکرح نالوا وشراق هه رک تموکح . كانون ۱ : 3

 ندیماد قافتنالوا روهظ یاس هدنرلنب مطلابوندن رهنایوج -

 . تڪ هلیمات )نزاع 160025 هیماعز تازابتما هدایز او -

 و كلامو هولا نانو ءدن راک .

 یراتم وکح یی یا وروا a لوت ی ندنافییضت 3

 تراععنامو تلادع لو تکلع ر ورابک او فعض راجو |

Eلوصا و  sfۍدشلوا رارق رب تدم لوط  . 

 رود را دل ران وناق عضاوو یساصوصح بادآ دلرقما 8

 هدالابهتىلاد وف ندا رکعت هدهبنس اا هلییسح ۱ یسهناشیدنا 3

 كلم ەقشب ندقدلوا [۱] یواح غرب چه هر دا نانلوآ ن 23

 مظع قرف یهدننیب یسهتیلادوئف ایرو ۵ هتیلا دون م[۱]
 هلا بصنم رلصاخ نالوا رکا رد كوم كلا هدزب هکیدیا دلوتم ندنوش
 5 یدیا شرو هبا سا هلبط رش تیدالوا < هدایوروا هدلاح یتیدلوا من

 ی فرط ها _ِ ۳ یبارم فک 2 هدر ج



 اع تلود جرات ۳۰۸

 ی ردا تروصع تا وا عماح یییهظع تانسح هه ود و
 E e : مدا ناب ارت ف هحور

 ۱ ارا او و راشعا بویلوا هلاشم ا یضاراٌءرادا

 ll و لیصح ییعوط ند قول هلیلج ةنزخ ی راوک رو
 ٠ بایرا هلرامان فلت قرهلوا لباقم تعفنمو تمدخو زا
 e . یدنا ربا صیصخ و اطعا هه ريخ لاعا ابو هقامصسا

 ارزو هلی روص را و تمامزو صاخ یادرا و هبناقع *ییضارا

 ٠ فقوو هتسیهایس ول را نالوا یرکسع تالاباو هناکدن و اماو

 ٤ بن ابو قلتروو هن راص وصخ تا ربءةماداو فراعم رشت هلیمات

 . عالف ض خب هلیح الطصا قلقاح وا هن و هن راظفاحم دودح لب ریبعت

 ۱ e مسقتو صیصخ و تولوا ش هلق .صیصخ هتنارش وار راضما و

 : لب و ماقا نرومأمو وڌ لاحرو الک و هبنس تنطلس هلیبیس

 دا ه هقشب . ندقدل واهتسراو ندنشاعم یرار یمن لاو هرشط

 a م ردق قرق زود فرصم ب هلهج و ییجهنل وا لیصفت
 2 فن دوام ی اد تاب كکامو كلام 4 یرا وس

TSS ۱۱  

 9 فرا ندقرط ربا ۳ وا تام ق

 7 ا كلا 3 2 ی هرم ا

 الایعتساءوس هشیاهلانامز روص كلذهیلغ E : رپ دیا كلام

 ۰ دزو .قسلو تناصر و توق كنەتيلادوئف رضم هدایوروا

 یداوا یدوم ا لالحاو فعض E ی هنسح



 ٤  ۳نده جاو ییوقت  Eاب و القت كناصف رهو ۱

 قرهلوامقرتو تا : رلاع مو نامروا ىا لامعتسا 6 دم

  9ةلهح و بسانم» هروک هنعاصتفا ی دا یمیدلوا دا نگو

 مسه هلترورو قلقاجواو فقوو راعو تماعزو سا
 ا . یدرونلوا

 نال 1 دار وها ر و یسهدیقم تالصاح و
 ص وصح 4 ی ھاشداب فرط و لوا قالطا صاخ[۱] هکلرد ِ

 E میخ هنارضح ماظعنیلالس هل !نوبامهصاوخ
 راصاخ نالوا نعم هناکدن راس واولربمو ییربک: و ارزو ادعامند

 3 و جاق هدک - دلیا تع نع ق صاح باخت . رد ۰ هل رابصنم ِ 3

 - واهبح ر نوا یسهقآ كسب ره هوا او یصاخ ها ك ۱ 3

 نالوا یصاخ هقآ كوب نوا ه> رب دقت و یلجروب ۱ کدروتوک 1

 هللا ولهبج زوییکیا رداق هب رض و برحو حالسلاما کب رک کب رب

 یباوت كنا یا رل ول هبج طقف . ردنوناق یاضتقم كك

iهلیتبسن یصاخ او | ربم دوخاب وکب رلکبرب یک ندنفیدل وا  

 یسوقو ردا نںاعتسا| ینلنمجاقر رب یییدل وا ولجرو

 e . یدرولوا نیس ناباش هل ریبعت

 نالوا ردف ههخا كي زو ندهقآ ا يک ا

 هدیقم الا ید رانوو رووا قالطا تماعز هکنرد ِ

 نالبر و ندتلود فرط ۶ شيع رادم كارید ۳ بس

 رونلوا قطا یلرد هاشدا ! هرایو صاخو بتفولعو هشاعم چ ره
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  : ۳۱۰ها کل ود را

 ِ تالاب لتممز + و وا هبج ر نوجا یدشبره كن رادقم

 ٤ باکرو ( ظفاحم ) هشرارادزد هعلو و هن رومأم

 هناتک هناهاش مالفاو هناکجاوخ و هرلیشاب یجوبق نانلو هدنوبامش

 ریش هلغل واتابح دو هلت ثک او رول وا هيج وت هاعز اشو

 i .یدا زغ وا عفر ندنسهدهع یناحا هک دعا وز یانج

 ۳ كي یک ندەچا كبح وا یتالصاح دقم ىع یسوزاب

 7 .قالطارا ی .رول وا ریبعت راغ هکارد نالوا ردق هب ها

 نوچ ا كي ج ؤا ره هرکص ندنس 1 كيبچ وا نانلوا

 ۳ نواالثم ۰ رد وات یاضتقم تكمروتوک ولهبج 7 ییحاص ثال رد

 ول و یهاپس نالوا یفرصتم هراع | كب شب

 4 ,دقاهس قید او كنكلربد یناحا راع و فاکم هاکمرونوک

 لاو ىج ت وا وا عون چوا را . نطوت

 ار كناولریم یا فرصتم هکرد رات یهجش ثا یسولتیلک

 یراج ظفحسم یسیهکیا رشا هرفس یغیدلوا رومأم هدنتآ
 1 تای دقخدرا ا تمدخ رالي 5 هلتاف هک یسیجچ واو ۱

 و . رددیقم هلا
 ِ یار کل ر دره تویلوا كعد كلتفح راکلر د

 3 ندرلالرت ییداوا فرصتم هل دنس وبا كنو كلوش لظازا

 ِِ یرابحاص كلربدو راردبا تفارع و تمارو یتاضا هکر دت رابع
 1 نیما هدلاقتاو حارق نبح و ین مع زنکلاب نیک قم كالما

 ۱ ضرا بحاص 9 تر طقف رارولآ ینجرخ نالوا

e 

E aa 

 ا



 یا وا قح هناص , یتسالر یر ر ندیلاها رولوا ا او

 یذآ كشرا باو كارو ور هو ا یافت
 لولحم هدنلخاد یا رد ضرا بحاص . ردمزال قلوا یا

 هم واط یرارب نالو هعارزلانع یلاخ و .یییضارا و

 نه 4ب وقل | الصا هدنسهدهع یدنک طقف ۰ رلثا ضد وش 4 :رابلاط -

 یا را كن نیلاها ی ِ هکر ۷ 0 هنسلاها اضق رخا و

 ۱ 2 . هيوا یایتحا

  دنشاول ط لو ويف وا نانوا فدرعت هدالاب a عونو

Eطلت هب رکسع :رومآ لب .روما :یضارا و هلغاوا هداز تاق  

 روتوط انتعم هلشاغ یا وتو تادویق یضارا ل دنا
 هنف و كضرار یتح ۰ یدا رونلو هذ راغ تک درایو 7

 ۱ ل ر هرا# ؛كتماع زایوهتماعز تلصاخ دوخایو ۰

 4 هد وصح هدارا ها رولک مزا د ها رخا . تهج تو

 زول وارداص ییمیلاع صا ًباطخ ه یعیناشن هن رز وای مهاشداب

 می هلی ودنک یییاقاخ رفد دوش ید ی هی اف همنجومو

 ردص اقلطم یتسارغط كنامرفو كلنا عضو - یتساضما هنبرزو

 E یدا ندنیناوق تایضتقم كیکچ رلنانلوب مظعا
 . رلیدنا نوذأم رکج ید ۍرلرزو 4 زال كرانامرف 3

Erهن مط و ب رخ اک وتم هدقذل وا لولحم تماعز ابو زار  ( 

 لا یض یدلو رکا رولیرو ۱ هديا راو یدالوا رداق
 ةر كمردنو و ِ هام زا ردتقم ةتمدخ - یافبا ۱

 ما ی

N 
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 1 یکلرید كناحا كارد ندیا تافو دلو الب . رونایق هیجوت
 .اطعاهر لو e کم هرزوا كلر و هنال وا قسم ندرلوا هبح

۱ 9 

 ۰ ظروف ضب وه ا فل رش تار لندداعس رد هدول بودا

 قرهزوت وا هسا زو یا آ كب شب نوا م 4ہدا راع

 کش وا كرا هروک هنناجا ینیدنلو كلهآ كي

  تسوا قره وا هجون شب یرکی ییرکب ت و

 يمض ی٣ل قر هرانلی ر وک تافاکم ابا یراف رط

 یرکی یر كنيهاپس ر هلا رایقرت هل وو رونلوا سفت

 ۳ ھا ١ رونق رابتعا تمام ز 4دا ردنا زواڪ یە آ

 ۳ هرفس یراع بابراو اعز یصکشا كتابا ابو قاس ر

 كنراشادقرآ هدشو تكلم هظفاص مه هدق دل وا

 ۳ هدنراذاصس یر: .هدن وا نوا كما هب وا یروما یرلکلت

 5 ك رکسع زن ی ا اترو یک "رو

 و ییاصا كلود ۳ تو وات هلق وب هدن را وص و هنتعم

 ول هبج نالفا و یهاسنالف هکلدا رفد یرآ یرآ یرلولهبج

 ٠ دوجو تانا هد رف س هکرولیفبد ردیس ول رفد كناشاب نالو

 A SE ره هسرولکزال قمالشیف هدنادخح رس ا ردکمد شعا

 اا ا مد روا زی نی :رلجما یسیهاپس قاس
 ی نینالصاح ی رای ی هژ.مات م ر

 2 "۷ ی 72 وان نیعنو شام 9 هدتف و 0 هدرفس
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 دعاس ییایقرت كن را یرلنالوا دناملعو راشخا ك. . ین

 هرخآ رایت ساسا نالوا ریبعت لق كرملدبا دعاقت هلکنا هنفا
 هدعادت مدآ مد نزسقلج dT لب ضیوفت 1

 ۰ یدزعا تتر ناصقن 44 رکسع دادعا هدیه و رول وا ئا

 و نایکحو تاماظتا .قوح كن 4ط وسم نیناوق

 یسیج و ندرانو بول وا 9 #ِ 2 2 یا حلوا ۱

 * روثلو ییلاط نوا هسر وا وا لواح هکنوچ زنا ست ئ

 ی راحو طباض كن راذط و دج نعابا راع تام ا ق یسیککیا

 شمروک كوي یرانوب یلاها هلقاوا یسهداز قاجوا كن .راتکل موب
 تاراد تحاص رڪفم هلمانادناح یجد یراودنک و ندنغد دا وا" َ

 رداق یک هنسهظفاحم كس . رهبصق و هب رق ندنرکودا دوامدآ-

 كلی هل وا فاخ هن رثااب یدالوا دلرانوب یسیمنچوا . رای"

 حالسو كب هلآ هدنراتوابص تقو نوجا لیصحت یتقاقعسا
 .روئسلسو تسورف ندنرکدلهدبا لافتشا هلبراصوصخ قعاللوق»
 كلاحو هدن رظن هطن ثالرکسع هکید را ردبا تراهم بسک دفا
 یرلکل رد یيفانملر ران وب یسیحدرد ۰ ردحاضیا دق ةتسراو ییا

 هناعا حانح ندنشدل وا بسانتم هل رثکت و قرت كتعارز هدنلخاد

 هنسمام اقرب یلاح ناب :عارز و اطعا تاناویح و 3 هب یلاها نالوا 2

 9 ی ید نوجا یرونتگو ره ِ

 : یدیا نا یر تار هدر ِ 3



  ۱ Neها تلود جرات ۱

 لو و ینامدقم یرلماظتاو ماظن نر اوت كتهشاط . و

 e .هقامعسا باپرا راکار د :نالوا واج هک دل وا ووهل :هدزرس.

 3  قدقلیهاب کما ندیناخ ناعلس رصع نکرولهنللوا هیجوت

 كم و هلا هراب و هان اه و و فلک رلکب
 ۱ یی E و هفالخاو یداوا اوشب ا

 2 یدنکاشا ناغع یغوا رو زواو اشا دمع ییللوقوص ۱

 و تماعزو راع رها لوصا نالخ هعیا و ی رو راد

 3 1۳ 4 نام هدنامجوت و-هدهسرویللوا تاور هد رام رات یراکدتا

 ۳ . یدنک ارزو هرکض ندرلن [ طقف روثوا نل کاو رزم

 4 2 بوالناب هکعا ل عسا a ییمجوت بل رد هن رامدآ

 ۳ هدنسراد کن رایدنفا عبطلاب ران ال وا بحاص هکل رد هدنر وص

 لروص وب یمدق نوناقو ریدلوا رتیک هنشاب یرایضارا بولاق

 و كركو نوای صاوخ دل رک الا . رابدزوب ید

 1 مسد نکیآ رولکهنلوا ریشعت هل راتفرعم انما یرلتماعز و صاخ
 8 . اما ین هرم تعد كمر و هما بلا یوایه صاوخ اا

 ٤ 3 هد رلتماعزو صاح و ارزو لوصا و رهدنک بودا

 AS دليا تنام ردق هراراعت هکلبو هنسضارا فاقوا و

 2 هز a یرلهصلتادراو كرار د ET اهد

 EE 2 1 بهش زخ یراتالصاح ین كلدا ةدنامه ن رخ هلممات

 .. یبراکلزستردق نوتسب كراج تاب را لوضاوب هک یدقح ی وصا

 ۰-1۳ ق دیک یکی . .یدلوا یدوم
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 3 راکا ردو ش لفعض 1 شلازآ م ھ تان هد راک ا

 رظذ ر هتلود ناکرا لاوحاو هب هرادا تالکشت ا

  ..هیج راخ ٌةیسایس نیناوقو یسهباخاد ةرادا تالیکشت كتلود

 ۰ .یفطع هش رلء رادا لاوحاو هن راماظن و نوناق كن هبناثع تلود :

 .اوروا هدنصوصخ کلاه ریبدت هینس تتطلب 4منلوا تفد دا "

 شا راهظا ۳ فودو هدنروص قلان هنس 4ف اک كن ویسایس 1

 | رواوا نابتسم یفیدل و
 ی هلا ت ردوو تک و و هدنلود باصعا ٤

 .تنطلس ناکراو لاجر راسو ۱و ارزو بولوا دومشم ید

 .فثاط و دل ِ 1 ران و هلک هنا وا تاب طنا ندرادتفا تازا 3

 هلع رانا رک و تردق و تمش یراکدزتسوک هدن رات رومأم ِ

 هن راناشو لاح .تمشعنالوا یر موللا هدلرلهریخ تاسیسأتو و
 .رولیهدا اطعا رکفرب هز راد هن رلتعف ر و تیلها ةن 7

 .نوسروط هلوش یرلهبلاع فاقوا كتارضح ماظع نیطالس .
 تاریخ وسرادمو عما وج نال وایرلهدرک سیسأت كناماوارزو 3

  ردهدکعا بلج ینمربشو نیسح موبا
 .ندنلوصا تراغ و قاقرتسا نالوا یراج راتفول وا زارفس 3

 .قلتوا یرلترضح ناف بولوا تادراو عبنم هجولشاب ۔یشا .



 و دارم قاظلت م توبم هل وا نیم: اعطق تم زوم ندهلاقتم

  eتلود عرا عابه  . ۰ ۲ 2
 - .روب نوسلوا دازآ مرالوق هلنماب اکربت هرکص ندنترفظم ی
 3 ٠ وبشاو یکیدلدنا قاتعا یراکولم دبع كب قرق دادعتاب هد راقد

 ۱ لوا ندنفیدل وا ترابع ندسخ نالوا 1 ه:) ود هنزخ راد

 ِِ ۱ ام یییدنلوب ریسا ردق كي زوسکیا هدهسورح كلام هدنيح

 : د ییسهیسج تاحوتف رار هاتف تك ها تلم .ردح ر را وت

 . کنهیمالسا سوش نالوا ی هیلصا صسصنع نوجا قع وط هدنطض

 3 راوی كتارا ف موز ك لب و تسمالازآ
 e چو ىدا شچآ یلو ما رتعسا هدهیم وغ هعونتم تامدخ

 ٠ لالدتسا ندلاثم کا 1 ۰ 3 هدیعاشآ یغللو كم انغ

 1 ی د: رووا

 ٠ قورو هود ز نالوا د دقعنم . هلا هم یمهنس ۱۰

  هلاصم یکیدلیا دّمع al هر وام لود كلود ردق هشدار

 ٠ لاس تافاصم راغمو هګدلوا ماد هدتماقتسا و قدص ماقم هدرل

 3 ِ ری وا هذخاوم ندهبنس تنطلس فرط هفت وب هدننک حو

  هنذخا ا ندنفرط رانآ بونلوا اظعا یلاع نامرف ن
 ۱ 7 دز خد رو د وب ېک ینیبعتدودح و 12 وا لز ی جد

 n وا ا ۳ هل ریبعت ی هق او ۱

 ٤ .. تازواسح وبشا ندنفیدفل وا دع هام ضقان كما جاراتو

 : سونم رؤاو یراغوا لا هد رانامز ج نای و ځو یا

OA N PIO OI E E مت E 



 ۳۷ ِ یجندرد

 راذاح وا ك نالا ما یک د> سم تدم ا هداز

 .یدا راشعا بسک رادتفاو توق دلاقوف ندرانیقآ یساضعا

 هاشدا ندع انغ لاوما اصاندآ تدوع ندناولعو تارا 2

 . نادوبف بولوا ندتل ود ٌهدعاَ كعا مده ه ده ا ہر صع

 ناطاس هدندوع ندرفس هعفد ر كناشا ندلارخ یزاغ ابرد

 ]1| رد کاو فدا روز ابا ده یيدلیا مدقت هناخ ناس 3

E Eتواوا فرط یدیق مانع لاوماو یدوع . 

 . رایدلوا ردا عدقت هده رلیکب راکبو ارزو ناک هلوباتسسا

 هلنارزو هبق اشاب ےھارا نالوا یسیلاو صم ندقا رارس
 مظءا ردصو اباده یيدلبا م ده هدفدنل وا توعد وی ۱

 د هصاحلاب ا رو داو یسهمدقش تا شان نان هجوف ِ 2

 هن ا یهلج كنا ما و ارزو هدر صع : لوا ۳ ردهدقفلوا ا

J:كلذكو ریسا كر کیا هلا هقوج لاتسپ رر هدنرازوموا ۳  

 .یسن شو هدنرللا هنو مالغ زو ییا هليا هيا هسیک رر هدنرازوموا ۱

 هنو مالغزو هعفد لماع یتوتلا رک ها راهسیک سلطا هدنجما .
 "نوتلاو راقلناد رکو رلعبست ناج صو وجا هدنجا ریست نوتلا هدنزلا ا

 ٤ هب راج زون کا لماش ی هسیفن یایشا راسو رلحذق 1

 عونصم ندنوتلا لاقثم كب ناسکس .یسایاده -تناشاپ مهار [۲] تا

 یرلقاط تآ و هییلس| هتسارا هللا تارهومو نوتلاو تخم ری عصر 9

 . هناسح سم رصع هکشعا ترابع ندناویح زو جاقرو هراس یایشاو

 اک ید اشاب نانسو ۰ شا راو هدنتیق ارل نویلم ر هروك 9

 . یکشوک روکذم بودا انہ کشوک یلیجیا نالوا قاب یراثآ ال

e Eدی ا  eای و هشخا مدقت :دنفایض  



 کا زا سا هد ۲ ده 3 2 8 ۹ 2 ۱
 ما ۳ A 4 ۳ س 2 س

FIAها تلود جرات ۱  

 a ا یرافداوا روبح هنساطعا اباده .هنرکیذکب هدوک
 ۱ 4 ج تداع" اه نی دقن هع" ر ا هزورونو

 ا لانتسا ار تاداع یک و ۰ یدا ش مت
 1 اد هل اشترا رلتقولوا هیفامعم . e ا تسک

 .رویل,ثالک | ند رلهدافاقایس رخ روم ییید وا دع لدباعم

 هنلاح توشر ك رلهده هدنتنطلس دهع ناخ ناعلس ناطلس

۱ 

 اشا : متسد م ۱ مع ردص ۰ ردهدکار وک یادم یتیدل وا بلقنم

 ۱ ا زقارب لا ید یفاصنا هسا زعا هح وت بصنم سهراب

 . دتسودادوناشاپ دم یللوقص .راردیآ تیاور اقفتم نخ روم ويد

  یاور هنی یراهرکص ن N یتکوا هلا یف کن هنان وعلم
 د رداصفرش ا ۱۳906 راد ا نایظنت یتح تورا 1

 . ًاديدش كنس ەھوركم دات وشر تا هدنن ویامه طخ ها تک نال وآ

 0 E هنفیدل واروک ذم" ةحارص یا یداخاهب ول رییاد هی

 0 ۰ ردهدقفلوا نیم و ن 2 ییدلوا یراح ردو هرو ول وا 1 رظن :

 ۱ ۱ شاعم كلود یاماو ارزو
 ۹ هيا و ییا زوتوا كننارضح ناکدازهش - هدکللاو :

 يح ك راریزو ٩ 4 كەچ كوي یمر کی كراضعاردصو د

 ت ت یحاثن و كوبرشب نوا ر وا هر

 0 ی كە كوي ردرد رج وا رشیکیا تالاحر .

 .. یدیا راو یرلتءعزو صاخ اسا کوب خد كنهریاس ۱

 با هو و ېک یب یرک اىع م لوت وق وق لاجر هيلع



۳۹ 

aشب كن ردصو یللا زو ی هرم و اما لای  

 متا س ىلع كما رک يلاومو هاضف و هدتسودآ و رشب شقا زو 1

e ۳۳ و هلي هن رال وزعم كەل  
 ل شف وآ نیت

 هدنس هلاس ز مات ارا اشاد , ینا ندنسارزو نایلس ناطلس

 . نواو یشدلوا یصاوخ ته كوب یمرکب هو راه ماکنه

 شب و قدصت ینکو شب بودا تیافک هنفراصم ی یه راد کو
 هرادا رب هللا هدافا یتکیدلیا داخدا هدنسهن زخ ضد 4 7

 یشویعر اِ زقفو i هلرصعوا .رسوک با زا و ۱

 یونس قراضم یبدراد كبلا راذم اط شو یر د ٩
 مدخ ترک ردق هره سوغ تفاوت كعد ارل كب نوا و

 مکحو هنا رفا و لاثما جد هتساکدآ ندرلن الوا روهشم 3 مو 3

 ا ن شک كي کیا لاح همع یتلخ سرا ا 3

 اضتفا قمام هل وا لیاقت یسهرادا هلا هرو غلام ندنفح هیم هل وا

 هد رلرمصع لوا ن کل .رول وا ر طاخ دراو هد رظن "یداب یچمدا

 تاحایتحا ك ورحم كلام ردق هرلتقو نیم هکلبو

 ِ تع ید نانل وا لامعتسا ر و یکیدلیا تیافک هتسهلخاد ۱
 یغلاو 0 # هلتج فرد ۳ ظن هنکید دیش كنداعم 5

 و ۱ ل د یشورغر, تنم ی یی ا سقان ا و

 e ا نیت : لاو لی و ووم 2



FY.هبا لود جرات  

 ` كلود یرومآمو I واخ كياسحو روصت
 یا رزوهدر ور ویلشالک !کود ایفاکءدایز عم نا و تاغام

 یرلکاتفیچ هدنرفر ط 4 رداو هدنسحا و لوباتسا كماظع

 هيالوصع ت كلتفيچ هداروا فلا و تانا ويح هلغا وا

E ۱ 3 ۰ e شاعت es 

 ا

 هيف e تاید

 ناڪ .i هد درک اهج صرع یننص ر كناباثع لاحر

 ۰ . هدنافیعو ۴ نادیم خد یینص رد ؟ یراکدلبا تدالح

 اه  تیادماودلا ىدا ينس تنطلس .یدا ا تھ نا ماخ

 1 بويع وط یتا شا ندکلام ریست .یولع خود ور ندن ر وه

 E  بیغرت ۳ ردقن [ءاد اکو ع باب را 4ا نیطالس

 ِ e هناکدن لاس ی یر رةهجنم یتحو رد

 8 نالوا قیوشت و تبغر رهظم هدایز لا و لوا كا

 5ا e تئیه نالوا .روهظو هک ذوج یدبا هیعرشو
 4 لو هف ریش عرش ماکحا هدهنونت لاصم درک و هدهد رح

 ج اقع نطالس ندنکیدلپا هاتو عسو تاكا

 د ا تاماظن , حو همراشتس سا الع هدراکره



 ۳r ۱ ۳ ۱ تان یعدرد

 هکی مشت د یرلنا هه رادا تیل وئسء كرەدبا هلاحا ۱ هرنا یني
 ۱ زارحا مر عقوم ر هدهناخع تموکح الع فنص هل وا. كلاس 3

 یهیعرش مولع ار | رظن هند وا یی رع ناسا تعبرش ناسا او

 تایعرسش هل 2 ندننک و دیا فقوتم هننفت هدهبع مولع اهآ

 دا شا وا ندنلیبف موزلهو مذا

 نشی هدنفرظ رصع جوا زشدزاب یسایضرا لاوحا ۰ ۰
 هد راوت بک تالصفم راسو هد اقش یریهاشم رس |

 ز ندنغیدنوا ناب مهنارهلع ید یربلاح هج ر و دادعت

 یلدا قد کمد رظن فرص ندنساطعا تالیصف

 لغوا كت | و 4شد فا یغواو هشب صلح و هقق نوسروطو

 یهردنحو نداف رع ندا نایزآ ییاخ ناغع رصع ی یلج ناولع

 یرصق دواد ندنراس ردم ۱1 یسهسردم قیزاو ل هرق 7

 ندالضف نر و قثور هیزاغ ناخ روا دهع یدرک ندلاجانو 3

 یییراکدن وادخ رود تسر رقونارسقآ ندلالاج ود وجت یضاقو 3

 ندلا شعث انالوم لئاضفلاو تالامكلاوباو ندالع نریدنلترهش
 یزاز یا یحاص هزاز یاوانفو (۸۳۲ = ۷۰۱ ) ی راف |
 یسیضاق هنوایسو یساویس نیدلاباهش ین ؤم ريسافتلانو واوا 1

 روج میش نالو رابتعا د نم هدیروچ دز و ندلارد عشلخوا

 بولوایسهس ردم قیزا هسردم نالساب كلبا هدهسورح كلاع[۱]

 بتارع رلتقولوا هلفلوا فقوتم هتایضف دوس 4 کک قینزا

0 



PYهباقع ا جرات  

 اپ ۲ تط لس یدجا ند ر دقت هنيا لاقشب ر یر وکو یرزج

 2 دم ندراداز یرانف الم و ندلاک بایرا نشین هدیاخ د باب

  ندلارخف و یوره ردیحو راردار مان یلاب فسو و [۱] هاش
 بس یجثاک نیدلای خو توق هرف و بوقعب یراص و یم

  .فرشو ندلضافاو لک نالوا بایشرورب هدننباچ رع ناطاس

 ا هداز تطخ و یدنق رعسلا لعو یگ رف ا دمس و یک رف ندلا ۱

 2 نالوب ترش ا ناخ دار مضع للا لعو نیدلاجات
e 9 

 لی رم یزاغ ناخ دمع ا ىزاغملاو جاوا

 3 1 بودا تقناسم هننرامار ا هدنص وصخ تالک و ی راعم

 تبا هک ردنا تص یرلنا هدنروضحو فولأم هلبا الع تی

 ۰ دن نا یاس كسانش ردق رایرهشرب هل و ندنهدل وا ذذلتم

 دۆ راب <4 كلاع راطقا راجو یدلوا مولع رقم مور راد

 ۳ لها رود و یدلو زانعاو تیاعر دخاقوف هدیاطلس

 ی . ردراشعا مدقن هفالسا قع لکو

 یرد و یعسا ردورسخ الم یزارفارس كرلنآ

 e درک 9# لصالایور . ردزصارف

 ۱ e هدازاالج نن عو 4 ر

 توس ۳ نکیآ هدنشاب نوا هاش دم ١]

a 

 "ا دی نا Rh LEE ید
ES PEND INEM1 نا 7  

 1 ۰ ۴ ۳ زا
 س 4

E: 



E 
 د ا

3 1 

 ج

 E ا یجیدرد

 بولوا لصاو هاو تمدخ لیکل ضاق لوباتس هدنافو |
 .یدنا شلوا ءوالع هنن رلهدهع ید یتمدخ نوک هدیقوصاا 9

 -لدشردو رروتوک ههسردم ندنلزتم ا ا 4لط حابصره 3

 شالا .یدارارریتک هنس هلاخ هرزوابولسا وآ هن ید هرکص 8

 نوت هدناوخد هشرش عماح هلذلوا رهظم ههداعلاقوف ترهشر 8

 جافو یدا راز و لو راو هارحم بودا ماق تعاج

 ردیس هفینح وا كعامز بودا جاهبا لدهماع هح ونو یرلترضح |

 رذن نکیا باسصب یسیراوجو دیبع .یدا رارروب فصو 3 3
 اے .یدارروپس رارتش شفت خم هناح هعلاطم هرز وا ی

 ندفلس بک نکیشنا باعیتسا یتاق وا" نوت . لغاشم نزد

 E افا مارتلا و دابتعا یتمزاب قو ییا نوک ره ۹

 قرهوا ىلا تیاغو و هيف | قوخ ك هلیتسد طخ 3
 . ردشلتاص 3
 ةو هدهض و ر ب ودنا تا و هدل e ییسهننس ۸۰-۸ و 3

 واسه .ردتق وا نفد هتبرق هش ردم ییدلن ان هنرزوا هم ولعم 3
 مان تارم هل نام مان تاقرم هدلوصا ٤ ندنسم ریتم تافیلأت 3

 ناباش جرش مان مرد هل نم ما رار هدهقف ع یخرشآ 1

 راقو دنا یو E تاغ هلاراشم م مو رر 3

 .یدا زن مسن رب فصتم هللا هدیج قالخاو روس اک تباهم 9

 هدیرب ندنسالع "با یرصع اف هرکص ندورسخ الم " :

 هدرضم E قرم ا لیفان الوم



Rr EAA SR VD A E N ENOوک یاب 0  

 EE a E EY اند ۳
2 

  - réهی تاود خراب ۲

 ندمور یامګ بودا رهک و  Eتدوع ندش مث جح ناک ۱

 هدمولعو ۳ دی كنار وک الم هدقدایعوا ههرهأق ن 2

 یدریتک هلوباتسا ًاعم هلا بلج یتبلق كرهدا هدهاشم ینعرت .

 که هک اروم كس تضاد نام س ۱
 و ربسش انالوم هن رالاژس «ز زکیدریتک هده ه هز ندرلر حدشده  4

  3ید راقچ ر ر یارو الملر هد مدربتک لم ۳ اعر لم 0

 لاکو لضف رار هلغلوا نوامه عبط عوبطم ییبحاصم كنالم )

 یفیدلوا ریظنیب ریرحنرب رهاظ یتماقتساو تبالصو رها ] کلا. 

 نیت سس ناخ دمع اطلس هدازېش نانلوب هداسنعم بولش

 ردق هنآ وا یراترضح تخناوح هدا زېش ارز < یداروب

 قت ا ی رلهحاوخ 2

 و و ام .. یدبا ه4شد دا بجوم

  MINهند زن ها راشم داش 1 ها تا ٤
 .ردم ولعم یرلقدل وا قفوم نوک هنب رله ر نسح هدفد راو

 كنراناد ردق درک اش ی ربهلاع تھ 3 دصوصخ و كنهجا وخ . ۱ 3

 بلج یبتبخ و ص ولخ هد :راهج زد تنم  Eاس لدبت 1

 ردق كن الوم هرکص ندهبنیطنطسق حص وصخاب و هدنعوقو

 کت ترازو هیدن "یتح بولسک و دلاقوف یرابتعاو
1 3 ` e 

: E 

 لو هدکلرکس بضاق هددم تدمو ىدا لوبق طقف یدنلوا
 ول هلص یراهددب سا راوطاو یراعبط تنوشخ ن رکل

 3۳ یکی



 ۳۲9 را

 هدهس و رب لزعاظع . دادح | + ۰ هانالوم ندر فر

 تااکش قوح ك شلاق یتسوا زو یراهیثک فاقوا نانلوب ۳

 یر ردشملوا ندهمزال یمانعا شتفمآ ردتقم ر مدودیشیا ۱

 ن زکهسردبا ا ید الوم بولوا دراو یناطخ ۰ زکه ساو
 مور هل روما فاق وا هلکم ر و تاوج ودا مردیآ قیقح

 هناح لوا نام هلسرقو قرهل روب هیج وت هنسهدهع ینلیضاق -

 رصم بودی هرصم a هم ولعم باپسا ندهسور .یداردنوک ۱

 كن راترضح اف هدهسیدلیا مارک ا هداعلاقوف یابتیاق یتاطلس
 هيس توعد نالو عوقو هلفلوا ریکیاح هدانالوم ریعص ی

 تی دل روهدنا تف راقم ند ابتیا ناطلس هل روص نسح دوا

 هبه ا یماضف هسور ادنا و یدنا تدوع همور لقا ٤

 لا را هد ۸٩۳ یناروک الم . یدل وا ماکب هلکارکسعیضاق

 یرلت :سصح نا دن زاب ناطلته هدن زاع هزانج بودا اق راد 3

 ینود هلججاب نقدلالبق هجوم ِ یتیصوو . رايد لود تا 3

 غلاب ه هقآ كت ناسکس زون هکیدالوا اق ندلاملا ت د دوېشالب 3

 ردفورعم هللا یوقنو دهز لاک یرات ةرضح الالوم ا

 یرامالکو عبط تب اقا یدبا ردنا فبرش ما هدیلارتک |

 هن رازوب ی راروصق بودا ناطخ هل راسا هارزو ردروهشم

 هظفاح یتعبرش راق و جد هدهناهاش روضحو ىا روو ییلبوس

 ش نوکر . یدنا فزع ین اضف و الم ۰ یدا ردا

 ۱ و الم هدااح ییدگ هراز 9 یرانرضح



 و ۳۲۰

yTاو وج ید انالوم راش  a ِ 

 .شمدوب « ریل یر كجهللدیک و ریز ط یابراوا ارز رودا
 ج .ةطالم .مالكلا كولم ك وللا مالك هلراتمضح حاف

 E ا

 ۰ صح o هرقفو ° ندناک رب رج ییاو

 ۱ ندلاصم الوم رهتشم هلیمان هداز هجاوخو كب
 . اج ام هو زالم و هداز بیطخ یمودخم كندلاجان انالومو

 ك ما و یصشوف لع و رع ندلاءالع و ینالطسقلا ینطصم و

 : ج ا یدورهاش ندلادج ن ىلع ناد دوا رار رک ر

 الو : لوتقم هلیساوتف هداز تم ؛ندنسالگ "هلحا یرصع

 ۰ بانک دلج كب ید و ( ندنافو جرات ادیچش تمدقل ) ىئ وطل

 قم واو ا هداز ۳ رم هلرعج

 5 را نالا ۷ نایب ار

 5 ر ۳ 2 ۰ زرد کا

 و دوح و 9 دهم اب Ria ا دلت ۱

Eتمدخ < هدنابش مایا ًاعابا اشا ناھلس  e 
 شا :
e 



 هو و را ید ی

E۳۰۳۹۷ بای ۱ یګدرد  

 كناشاد ےھارا لو یا ات زاب نا 3 کر دز

 در وط وا كب دج هداز سونروا ندا ما یارب 5 هدنساح

 ۰ یدلبا ردصت اراش ر بوریک ورجا یر وب راس 3م هلرذا 3

 بترلا یعا كنهلع هر نکل یدنا یل هلاح و لاک نا ا

 سوهو قوش ر ص نالا رلد دنالک | ۹۵ وا

Eك دوو بغار هل لیصحت ا  

 هنرزوا سیردن "یسر ES یدلیا- .سوردآ اس ل

 ت مسح ناک تخ واد هلغلوا عمال و نفتی کد رو یدایا دوع# 3

 اج قاوا یر راقت لالز یح ه رطق كانال وم تفرع

 A یلاکو لضف ترس كن راهحاوخ و رایدنالپوط هنشاب 

 یلولطانا هدیناخ ےلس یصعو ىكليضاق زد رايد a وک

 هرکس ندکد لیا تمدخ نسح یاشا هدب ردن کلر ۳ شات 0
 هدناخ ناعلس دهع طقف و ات ا لع ترام كحدم ر

 یوتف یالعم ماس ھم هدنافو كنيلاچ ل انالوم یمن ےس ۲

dlقنورهالعم ماقموا هنس زکسو یدلوا مارم یاصقا لصاو  

 « شل رعع ود یلاکی رتیک یا ر» و «رو لرا ۳ ارعا رقد دو

 افراد منع یبهنس ۹۶۰ هلهجو ین كنراغرات عارصم
 ردشش وا نفد هنسهواز ییلج دوم هدروس ج -راخ كرهلبا

 ندالضف راکا نالوا زم رقم رادم هلا راشم elle و

 یناونع یلقتلا فم یرلقدلوا راح هدفارشا ٌهنسلا بول وا :

 تالاک یا یج زم هیات قئاقش ۰ ردیلج لیلد هن ا دن



 8 تماجش ؛عرش كالفارخا و ناک « یوتف رح هدنفاص وا "

 و .یافلأت و و[ .رودیا لا یتا ریبعت ناس جا ٤ ند نز ۱

 9 جرات و تم و مالکو لوصاو هقفو ریش 3 ۰ ردع ونتم و رشک

 e مولع 2 ضماوغو یافت رب رتعم و واقعه

 ۱ چد در 3 ی ا راس بیرق هژو ا

 2 e . یدا دات سا

 2 E سردم بیر و هلوساتسا یدنفا دوعلاوا

 دش نداملع 7 راردب . ردشل وا دوحو مع هدا هدف ی نس

 ا بودا ءب هنس رت هدنخ رات ٩۲۲ یدا بول وا يدنفا داع

 و هنکلیضات هسور لر ی لعن فئاظو ماعا هدنڪګ را

 ۰ ههیمالسا شم م یا ٩۶ و هنک.اضاق لوساتسا

 3 ندقدل وا یوتف ماقم یاز وا تش ز ردو هنس زوت وا .ردشا وا لصا و,

۹A۲5 لاحترا هدنراشا ید نا کس هدنسال والایداج  

 د ةدلاخ ینیدل وا ضاح ارزوو الع میچ ۰ یدلیا اشراد
 وا ترق قرهنلوا ادا هدعاف یزاع هلا تعاجر ا

 E سس ج نيمرخ . یدال ke كا ناؤد هد راصنا

 . قئاقش ۰ ردراشليق بئاغ ةالص تكلم یالع هجلوا عياش
 د 3 - :یتلاو ها ۰ ایدلاوآ نادلاوه هدننابش یدنفا دوعسلاوا

 7 رويدا لاعتسا ییفاصوا ابلعلاةورذلاوه « ی وصقلاةیافلا وه
هچرد لاک نا: : ردم ور یالع ین هللا راشم موح

 هن | هدنس



۳۳۹ 

 س هداواتف و هدهیعرش مو هدهسیغوب یار موس تعسو 1

aیتیدزاب یوتف هدایز ندکب رک ضعب . . ردا اهد یریظف  

 هدمور ۰ ردل وبقم هل اخ یرلش مش ریست ۰ ردلوقنم رتاون

۳ 

EAsلس نانو  
El ۲ 

 هتاف ید قالخا . ردشماک نازاب هج رع هدهجرد موج
 هان قلافش < ىدا جز هدنرلتاذ راقو هلبا .عضاو و لزوک

 ۱ و لواهحاوخ لاکن ا ین جم هنلع تو هدهکلبو هنمدق

 ۱ : ا قالطا یا ةجاوخ هیدنفا و

 ندسشرعتو دادعت الع نشیتب هدننامز ناخ نایلس ناطاس
 ییدنفا ی دعس ینطناریخ ءداوتف ماقم تالاک نا ردن وریب 2

 0 9 ھا ربا ج حاص قامو یی وکر ندمور یالع ریهاشمو

 لیرودا رکذ ا

 هرود د قل € 7 تادا

1 1 7 1 ۱ ۱ ۱ N ۳ OR Fe 1 , ۳۳۵ هرات VIC UA 

EIR TY PO OTU NEPA OL PRET 

me. 

 نو نا رود و یهنم ِِِ ا ناطلس ِ 9 3

 هچوا نوا کیدلیا لوح ههددج ویش دلنماشناو تن 3
 رەق رخاوا ي دو ناس رود یی هنطسا وا یرجه فرخ

a ِ 0جد رود یصچ وا دعا فا دن هدایز لدنم ىلا زو  

 ` كلت زاودا شا -رذلطاش یامژ قاب شک ی هلوص وه

 .٠ مدنو نان و ييفن و قاب هدطن ي رود ینیکژز ا

 1 یک الم ت نع و ییهو هداز لبنسو بلاغ شو اشاب .بغارو 3

 یعقواو یدنفا نیدلادعسو یک رو یبیو هدرتن و راروزه



TT ها تاود خراب PES 
1 ۲ 2 

 ب ۵ ۲ 8 س
۰ 

x 7--<س ل ععع 

 یاد ناراومهش ك رود وب رارب رګ ېک یدنفا قفشو هداز

 E ۱ ۱ ردیتغالب"
 دایر ج ناعلس یا دلوم یلوا درود یر

 ۱ 0 هنصهویش کیدعت یرنو مظن رودو . ردل وصف ,هتخ وس رکج

 0 چ ا ل رک هظفا تانسح كرک و ابق رمک الایلع هروک

 ۴ ۱ : رده دکع روک یک دودح

 نایلس و ر ناسل اا حصا و و ناف رع لها ماما

 . نوبامه ناود ندنناوا ناخ مر دل هبلا راشم فراع ۰ زدیبلح

 هدنتماما تمدخ كناعلس ریما هدازمش وب هرکص بول وا یاما

 ۱ 1 منا 1 ا وا رم تدم لوطو شقلو هدنتبحاصم مزو

 ر د ي كز ل ردعنتم لس ا ارس lS داوم ا

 ۱ e ۱ 1 . ردندنسهقیتع نالوا

 لا کا ید د زوسرب :لضافا ورندهنس زودرد

 یار 8 مد رکد 4 . یدلاق لا رابیدشااح ق وج هنن ریظا

 هو یراق ردق ی ىلج نایلس هک وسلقاب هنصواخ هحرد

 ی ۰ . رذقوب رر چ نالوا یاوخ

 . رابخالاهنک .ردشمالا بن گل هئایدا لوا ندیبلح ناعلس :

 اخر نیشس هما نیطالس ا كندنفا ىلع یبحاص

 ٠ ةلغلوا فوطعم ها تهج هیموع لامآ دات امز" دا سی

 و, .مظف هلغفاوب | اش 4 هیس راف و هاب رع: هنری از نج نانادرذقو

 ج كن یباچ یا ارام و ی زاب انالوم و شمامهنلجا ۳



PEN. 

 هد رو جا حج رد ا رادو رامتشا هل راعشا مش

 هدا ہوص ہ4 ھ بدرس وک ت ررر ۰ ردشمل وا عياض یراناود 2

 1 يلا و 2 ا تسو ا 2 ا یشلاص ٍ 3

 1 ا كا ف ll ت نر 7

 یی ا كنيبلج ت هد مرصع e در ات - یلج 2 3

 ضعب مارعلا یردع, هک هوا ید ر 7 و

 چاپ %۶ و شعا مظن ۵ و ارش ی یک ع بابرا 8

 یان أ كرەدا عورش هب هچ ر یس افا نشو ورسخ

 یش هدرعش ا . ردشل وا رسام هب یلاج هدا رصس :"ندنسابرقا

 : ردف و تحالم ردقل وا هدنسانعم و ظفل . e ردا صاخت 3

 ندسرف یارعش بولوا یرادزتفد .كنكب نایک را و
 داشح رو و دو و شعا داشنا یا الو هب ینانس ۰ ِ

 ۰ ردشعاب ید یمن« نولامه وَ یه و و

  یدنفا دم هداز یجزاب ییحاص روهشم رثا مان هدم

 دجا 29 هدازبناک ىنا ؤ٥ نیقشاما راونا و (ردنوفدم هدیلوییل) ٍ

 هدبلحو روصنم جالح مدمهو یئاطع هداز اش ضوع ییاحو
ME.بقانم)یعسلت ن مدلاداع نالوا روج# لدنتسه ثم ا  

 : وی دا اخر یوود یا ناخ دارم نا ( ردکتآ ۴ اما يلا

eبو" وادب ید راعشا هدر صع  Es۰ هدرلار مثلا  



El ۳۳۲۱ هاف  

 ط او غ NE ر زو ید زکلاب هنماب ۰ عاش

 . صاختناصو اشاب نانس هدازکب مطخانالومو اشاب دجا ىسسۇم
 اشا دمت ینامرق ندیا لخت یناش زو اه مساق یرزج ندا

 . راوضم هل صلع وع یرلت رطح ها شدا بولوا نده ص زو

 رد وریپ ج ناطاس ةظاحاو ىزلهدازېش و راوس دانح هدراعشا

 . ندیهاشداب فرط عاش ا ۹ رارول وا هل رز

  كنادردق هاگداب هل و هلغل وا رحم و منتم هلا هنیعم فلاظو

 راهش كوب یک ینومطسقو هسور و لویاتسا هد وشت هیاس

 و فتو ا هب اج الم تولوا ارعش و افرظ عم

 ِ 7 هظن ییا جرات و یدج ی ها كن . راهناسقا نونحو الا و

 تب كي ترد) ندا تافو لوا ند ناما هللا ترشابم

 . "داشنا ردف تس كي ییرکی هدنزرط یوتثمو یدهش ( یدشعا
 ی یا یسیثنم حاو رالام ات و نیفاتشلادازو یتشاک نالوا شغا

 e فاطعا عا م بنز e و یرهم یلهبساما نداسنو

 : رایدبا ندلاک بابرا هدرورپ هل

 ازش نانلوب دوام تاب ال هدناخ دب زباب سصع

 : بوق ِِ بی 1 ۰ ف یراراد ۱



ES بود 0 
 ر

 رعتعم كب مولا یراب آ کا هداس لپ هوا ماد يا

 اردا ع یک کرک ین د دوش ناک وکلا ردد

 ٠ ردشلوا فاس 4 قابو فالناریخ اشا دجا

 ىلوضف . ردیلوضف یدادغب یسهناخو یرورس كرودو

 هنس هنا عاششز وس .ردشعا لاح را هدناخ نامل ی تنطاس مای

 رلقلابق ص وصخ هنیمدقتم هدن راز وس .نعهليند یینص و یط راع

 د ومش م ربغ ۳1 رلهظفا عیانص و هبرکف قلاقد كنرخأت و دوج وم ا

 دزن و شمامهدا عابنا یرب چ كمظن بابرا هتکلسم هدهسيا 3

 .ردشاروک لاکب اصن ر ۳ ءوج ولا لکن م لوف ا بارا ِ

 یهموظنم هدابو كن و یان قاس . ردلوبقم هلتاع ا

 یس ەنا-فا نونو لیبل طقف ردلکد ناکنر ردقلوا ياو

 فاق وا ةظو . رار و یتسهفاک در واصت یءداوو

 یمادعلاهتدح رول اص ندنس 4ق رتع وا ۲ كزعاسل یسهماندتسا

 .ردیتفو را )٩۷۰( فرضن یک زدشاوا تعر رهغ+ دا
 «دیها ورهم هدنجشا نازاد رن نالوا یرصاعم كنيلوضف

 یا كن راهم وظنم راک فا راکباو « رازفوکش .مرهزو ا

 هناور ویاور ج همانرمشعو لیلج یجژنم همانمشو یرکف
 یداتسا دارین و مظن و یفد كنیناذو 0 ق ا

 هنن” EE یلاذ هتسکشلد ۂراوآ . ین ET دجا دالس »۱ ۱1.
  lLنابتسم ندنسهعطق « رلشموق لزوک ییع اما . راشموق اولدینی 

 هدندادع دع راس "یاب يک اجو اشاب دجا رک لا فلاس ياف



TT E 3رو  E Nرو ی بت  
Fos ۱ 0 354 نرو ی  

  réات ی ی جرا 7

 ه ین و یلازغ نال وا فورعم هلیمان ردارب یلدو [۲] یعمال

 ۳  تایدا و ك یک ندا لا 4 هدزرطر ار ادیلقت

 هلک : یی هج دنه) همان وام نالوا ند راب آ قالراب كا ك نه دق

 ٤ ۲ :یلچ عساو و یجزم ( یس راونا یھ رم ه یس راف ۰ هنمدو

 ٠ ارعشلاةرك ذن و اص ن ىلع هل رزق ورم :هلیمان ییسیلع

 ۱ . یدادفب "یدهعیب سم ارعشن ڈاکو یلچ قشاعو ییطا یرلبحاص

 1 یوردا یس ندا بالر ا هع و ما تشم تشهو

 2 . یدادقب * ور یس رمش كنيلوصف ۰ ردرل-ثعا مان یاقنا

 4 رد ورپ دلداتسا وامر روا قل وا هفاسم قوح هدن لءرآ

 ِ ملا هق.دردشراق ین ًةعرزم هلته كلك لاک لها هو -
 نا و هکمشلهدایز ا شوق با کا
  یدلوا لوح هنفارل ییلاب مگسا وا یدالشاب ا تب وذعو

 کک زرق هلا لوا ناخ مبلس ناطلس هنحالصا ون كدا ا
 غ کا هکراتدل وا او یارضح قونات ناخ نایلس ی

 ی نافرعو = ملقا بحاص مه مک و ناهج تنطلس كلام مه

 ىيا رود كزمايدا ها دید یمن ے عدق زرط قا

 درک ےن ںیم سهل" ازم قاب و ی

 نا همانا نیس . تقم ا رک ردشعوف

 : 3 ٠ . ردندنناجرتم نالا تاعفو هوبنلادهاوشو



 ۳ یاب درو

 لغوا كتر زدنرانذوم غ ف قایادع) قاب

 لسیم نکیا شلر و هنغلقارج ج جارس ندر 1 یردب در و 3

 قالادمو طا جو همواع ل یدک ینقلخ داو ر
 -رکسعیضاق لا ور هديا هدا بتا مہ حط ل قیرط یدنقا

 ل هدنسهبأس نسح و یتفارظ . ردشعا اقترا ردق هک ِ

 ۔اہقع کرتیگ یرنفا قاب و شوا عد هنفلخ چواو a ناعلس 0

  یسهنس ۱۰۰۸ لهجو یهدافا لنسیخترات عارصم هرکس ےل
 هداعلاقوف هدندزن راهاشداب [۱] ردشلنا اه راد لاحرا

 یدنفا دوعسلاواو لاک نا اک لف ال قو تفتلم

 مور یارعش رو ال و راهعا دو 3

 رولوآتباقز ناتسه هل دنک هقشب لدا ند تابراو و

 هدننفو ك دنفا نادم هاو ردشماتا روهلت هریک
 هدهشسلا وا ی ضع نوجا تشم .دنسسم یدنفا یاب

 "یدنفا .یدا شاروب ر یدنفا هللا عنص هلن رابتعا ىلضفو

 هرکس ندقدلبف ی زاسع كلتقاب هدنش همش عماح € هلاراشم

 ترلپ هدر مص كنس کر رق یدیشلنا رار 3 ییروپشم تم و 0ُ

 ف فص من 1 کو 7 اق رردغا لا برزو . ق یا 2 ِ

 ارز رووا دع 2 لاسرپ ا رات ا ل ۳1

 روهشمخرومو یدنفا نیدلادعس مظعابیدا نالوا يخاص خیراوتلاجت
dk 3هردو رد راشلیا" اف كم كر هنسوا ید  



  هیاغع تلود رات ۳۳۹

 2 3 : یدبا شوقنم تا و هدنعاخ

RR EE 
 ,E O 2 تسناف هلج تسوا همش یا

 ید هدهلکت یخکیا یابدا و ارش نلک۰ هرکص زدیقاب

 ۰: مدیا رک ذ ییاشناو لع لها راسو ینیخنروم هدارو

 ا لاوحا و ییروهظ كنه ساق تلود هشب قشاع

 روا یدنفا یلأع یخرات روک ذم و یتغیدزاب ینسهبخ رات
 كنهشب قشاعهنو كروک ذمراه هده سا رویلپوس هد رارخ الاهنک

 ۱ شاه غسات نانل وا بارت ندنفر ط دجا شدرود یبهداز دیفح

LLبه 2 اشا قشاع  ردشمامهنلو ی راهه هدا وات سا ك  

 2 4 راسو ندناتک كیردب وب و شما ندنلاجر نامز ع هداز

 ا ا تامولعم ذخا نداق نا ریپ هدایز كاو ندناشب ر قار وا

 3 هیطتود عیاقو طیض هدینات ناخ د زاب رصع حروم کیا

 ج رر ٩ ۷ ی هداس یر راددل وا روما

 یمن دا ۱ ا ادا ,e هد یر ا
 ِ هدر ر هناتک كنه لضفاوا ی ودخ كس ردا ات الوم

 1 رد
 و 7 مارک فالخاو كاوا ناخ میس ناطلس

 ی :i و . رد چ ینامز هاشداپ ها زکس تشهب تشه ]1[ 

 ب ت



 یوا هنیرلذدیا تاعوقو اک قرەلوا م وطنم هلرلخ روم

 هجاوخ و یرکش ٌهمانعلس و فسو ةمانیلس . ردعش وا .قاللا

 یدوصسو شک و كنهدازلالج ی امن وب و كندنفا ندلادعس

 تاقبط كن هدا زلالج سان ذ ویو یرلهمانیلس ىلج و

 كات I یوصا و یرهماناهلس كن :یبعشو یدرفوآ ی

 . راریلهلوا لاخ دا هب همه ز و )یا ے لب ناطلش ) کک

 یرلقدنلو یغوح درلخ روم ا ناک نایلس نا

 لع یباتو ال هنس جاق 7 دوخایو ییهعقو ر یراکدروک و

dlیرلرتا نوجا یراقدزاب یدورشم رانو هکر دراذغا افتک |  

 كلاک نا و  یعق سودر كناضمر بيب ندرانو : ردولنبق

 "یونس و نوغزسا تاور كشواج i ی ۱

 نصف سل ٩ ربق و صف هم نصف راوتکیس كن یا 3 ا 3

 . ریلی هنوا دادعت یراروهشم جا

 ندلادعس هجاوخ ىم لا كش راوت نان وا دادعت وبشا

 ینعب راس و هعف و یدنفا 4 جاوخ ردیخ راوتااجات كندنفا

 . ردنلوا كنيخروم نالوا ا هعاق و i ندنلود یر 3

 قاروا یدعیام بول وا عوبطم م ویلا ی يق ق نود یدنک 9

 ۳ ۰ . ردشمامهل دا میت ندنغیدل وا هدن رزوآ ا

 یو 2 مانرابخالاهنک یدنف ىلا نالوا یرصاعم

 ردشخا جرد ید ینعاقو هبلع ت تا ود نالوا ردق هنامز یدنک

 0 ا کک ید كنا

 عو هکردقغ وا طبض هدایصوصخ تروص ی یر ا

۱ 

 ۱ كن دنفا ما یو و كن دنفا ینطصم یلکیالاس و یراهم ۱ ِ



 ا یا ید لا ندلا ىح
 : بولک هن یناخ ا هاکراب ناتا ید یرال 3

 رب هات ا راودالاتآ ص و
4 7 

 یسیصاق

 ی

۱ 

a 
 من هدیرخ تا ا یک کک



 ِ 4 e نونف u ا يوو ا و

 ادا هدا وروآ بودا قر قواج كب ۱ عیانص ی نالو یقلعتم

 شر یک ینیدلوا رلہلنافع را لاس مس هرات لسا

 راپوط یکیدلیا لاعا كن راداتسا یلناف ہدرارصع یصت وا او
 ا راولاپوراوا تاماکتتسا یراکدلیا اشفاو
 یزاغو زکد فو ؛یللدم الثم هد اقا عالق ر دق هنف و نیم

 راک ایو ینطصم لع هدنرلرزوا و نالیروک هدتناماکحتسا ناو و

 نالوا ك وک یراګ رات ردقوش زو و 4 رلاغم هتسوا لع

 ندل ویاسا رد ییبدا وا ینیسح بجوم كن 2 ر ول ِ <

 رظن ظن تبوعص هو د تیغ عقاوم ی ناو و دادب

 كنرارومأم قوس ولا نامر یتیدنآ ۰ هلام

 كموح رع عاف . رولوا سیدی راوازس قع یرلتیج ۹
 نابروا رلیوط وب یکیدردکو د نوجا یسهرصاح لویاتسا

 كنج هکود نا و هد: هع راص هلیسدنهم "را نیا هدنها

 ییدلدنا دانسا ههلاراشم عاف ید یداحا هرو ینیدلوا اعا
 یهتنار وا هدن رالحاس اب لاتا اشا دجا كیدک .ردناقت درکتاور

 ۳ رج و یا شمر دنا اشنا هلق 2 لزوک ۲ هدکدت

 0 ریح هنساشفا ]ی هدقدل وا سزسد ههر رب ذم علق ر



 3 تو ِ E ج

 رد رو ترب نارا ناک وو ا كلا

 یراهرادانسح هدراب رطاراد و یابقوس آر رود را تاک ك

 ِ "ف زوق 1 لزمر ابر ناکرآ یتفولوا بولوا نده روما
 2 . نم ردفار هش هن راهم و

 ر 3 یسیبنر كنه رقم لود تیم ری فراعمو مولع

 و چد یهسیفت .عیانص .لالوا زاح هجر هنس تندظلس

 . قلشارتاکیه ندهسیفن 8۳ ارو 0 ندشوشتو

 نت زن دود ید شه و ر ی قوتیسب

 9 دز ابو كىيا وام یر كفش طب
 دازمش و ل او . تشدلالاک رام ىرامم-
 و هدلوبناتساو [۱] كنانس رام یرامم كنرافرش
 ا ڈنر كناداتسا ندا ان یهشرش .عماوج و و

 2 هدهسورت دود قفلوا لالدتسا هلب رارتا هن راتام

lJاد برلوا لارصیت لما نع نام 1  

 وا راد ندا فدا هننل ان ربق 1

 ندناهج هدند و یدک یعارصم دا وص كنخمرات شمل زاب

 و ا كنتيلها كمۆ وحرم )۸ 7 «ناتس



 هدنمان در و یخ و نالوا هدنسهر ۱

 نوع دم لار ت ا ع
 نایلس ناطلس یهاشدان 2 تک الاح ی

 یسوم ندن رادر کاش كنانم رام هلکعا بلط رام 9 :
aها هر ور زرط هد هب دنه دالب قرهتوا مانعا  

leهدحارتو م راوت کد ردندآیورم ییدلیا ا هيسجو  
 و

 تفرعم و ره بابر أ یربغ و عیاشم و تمیرش ءالعواا

 رو یاشو مات كنغوج هلتهح یفیدلوا رو نا

 هنلصح تایضایرو ا هدن رل هس ردم ماظع نیلالس

 را a A رح و کک صو 3

 ل le ی تارت و كةل

 : e . راقچ

 تفرحو ترا تورش

 دارفا ندعانغ لاوما ترک و ندزافمو تو

 E ا دن را س ا ا اوا

 e یرلما 2 فالخا نکیل ش سح هام
8 



 ۳ زی

 - نوزوا 2 الثم . یدراشا تورث ٌهداعا هلا هرادا
 ضارفا هجا هلو زو هه رکسعفلاوط هدنتم نع هنکنج نسح

 ٠ ص رصع هکر دخ رو ط وبضم 0 هه 3 قرەروب

 ِ ناطلس زوایو ردا ارا نویلم یتلآ شب هروک هناسح

E Eب نکر دیک هنرزوا ا  
 e e ندنرارفس رصمو نا را نکا شلوا روبح هضارقتسا

 . یرارابا و هل نوثلا ی عج ا راخدا دوعن ولسک

 1 هرم یدنک هسرولپ هی الما هلبا هفآ ندفالخا

 ود نو سنل رهم هلا مرهم م نونا ةنزخ الاو نوسلرهم

 یخ 3 رهم ین زخ - نوردنا ن الا هک یدیشعا تبصو
 r ۳ اروم یی لا

 ۱ ۱ ار 1 هداعلاقوف تاود ةراد هدنناخ ناعلس مصع

 1 ۱۱۱ كع الوو شکت تاماقتحا و تاز
 ۱ شر می نایلس نا ا ازت
 . یهیلام را هدلاح ییدلیا فرص را رل هنن وخ هنب رل هد وشم و

 3 . كبلاراشم ناقاخ طف بولروک ي یثر هد زاو ردا ا

 1 “اوا ضب ندر وامه یارس هدنراتم نع هن رفس را

  هتسواو ییدردتا ترض هک هللا لاسرا ههناش رض یی ورز

 ٠ ۱۸۹,16۷,۰۰۰ فراصمو ۱۸۳,۰۸۸,۰۰۰ تلود تادراو
 ِ اینه هبسانلاب ینیدنل و قیچآ هقآ نویلم قجع یتلا هلغلوا هلآ
 e ا ار یدنقا ۳ نیعو هر اب



 كةن وم رک اسع سه نت و a یل وق وص
 بواوا لتحم هیلام روما یشان ندنساموخ كاا رسا و تا

 یدل وا غلاب هب هه ا نوبلم ش ر مد ناصر كب . ینیچآ كن

 ۰, یدنا شاک و هجا ۲۹۳۰۰,۰۰۰ جد تادراو

 لتادراو الوا .یدا لصح* ندا تادراو قر ا

 بویلر و هقاتخسا تایرا هق.دل وا ل ولحم راراع و تماعز ا

 تا ۳ E یدا ریلیدبا هدنامهن زخ هلیمان رس ًةعطاقم

 ضار كا ها ارزو نيمو ہک الا ا وا مض هنر

 دن رد یرابع ا ادار . رول وا یراهدوقن 0

 ۳ یدشمالٌشاب هغ اوا

 تورضم هثآ ج وا ندشوک مهرد ر ر هدیاخ نا رصع 2

 هفولع ن کیا دوحوم مس ردق قلش و عرب ییدعش هدهقار ین

 قیرط تاکوکسم فیزت هشدنلوا راتفرک ههتناضم هدنساطعا

 ۱۱۰۰ هدا دا لنت بت هکس را ریا هو ها

 .یدمشلاق شوک قلهراب ی اا قحا هدەێار ۰ رکص ندن رای رات

 بولوا ی هنرزوآ ها ینالماعم سانا لع تلود
 ه ات قر هدرلنقو نیس نکا ۽ یا: هک عون ر شور

 ۱ رد باستکا ین قلب وا یمابق دحاو 9 ۰



 عرب
 دوا ودا ام ناقبح ۰ تورگ هناود 4 و زح ییع وط

 و هلالصاح راهم و كرک و یلد تام ام و هیعرش هی

 ٠ قرهلوا ترا ندرلوکر و نانلا لنده زاتع تالابا و وا

 ٠ صاخ درزوا یفیدنلوا لیصف هدوراقو فلاکت راسو راثعا

 : تمدخ سا یا قلدرو و قلقاح وا و زا < و تماعز و
 . یدیشق وا اطعاو نعیعت یییاقم تعفنم و

 هجساضقا یمایس و ه نلیروک هدنلود باپرا رانامزلوا

 را واربم و . ناریم ریم بولک مزال یملوا روم ابارس فاکام

 . كتماعزو رام تابراو یرللو اق تدم لوط هدن E رومام

  یرق قحد كن الاب و .هيولا ید ا یرلل وا ن نوصم ندا نع

 TT ۳ 0 ِ ۳ ِ كن ایصق و

 جت لر

 n كلشبا و E رب ار نر نا | ا

 .E هراچ کو تاود, مرکص ندنآ و هلکمریو بپس هندعاب

  قرال هرزوا لاح هریغص یارف هل مام هلو توو هدوسآ

 ندنعاقجا هر, ر كرابوک كجوک و . یدمهنالبوط

 . یدملو لوصح عفانمو كالنش قج هل وا

بتحا ۹ ج راتفو وا تفرح و تعارز
 اقا و جا

 ۱ . هقوچ ابشایفیداوا جات هنباج ندجراخ كتکلع بولوا یفاک

 ىدا رص 4,4 تی عو یا ر قلعتم هنانب ر یک هفطقو

 e + هلخاد تاکالبتسا نمهعارز تالوصحم هکنوح



 یایسشا راعاتم ل در ولا ا ید نمي
 ۰ ىا ل N نده

 نا رار هوا قاف ههر تراحت عیطلاب هرب 2 تراجت

 ندنشدنل و هد كب )ا 2 هریخ ) یراج اک ردق هت و

 - مدقلا نم هيلع ت هد طقف .یدیا زآ تیاف تالماعم ا ا ۰
 ی رلهدهاع تراع لر راسو i كنلفو كدنو

 ادعام ندنعمر 2 رک هده س ورح تا كرايب دنحا بودا دقع

 ییا راد هف وقح و یرلل وا هتسراو نددویف و موسد عقرب

  هلتفرعم یولس واست وف یدنک هدتنع وڌ 7 5 وعد هدننش یینج جا

 قح هلوا عاو هدنسهرآ یپنجا هللا هع و یفلیق ا
 42 كي ترد بونلو ات ی لناچیرت هدشور كننوامد

 لر هدن مک وات د نالوا و نل

 تا دعا تم نفع ی نیل وا تدّور هدنروضحا رارکسمیضاق

 تالکشم ثعاب هد ر صع رانو ندنشدل وا جردنم هدنا دهاعم

 تی و تقوا وا هدهد راهمدقم كل راز ویسالوتیاق نالوا :

 هکنوج 65 ندداوم قجهللوا هعلاطم روذح و تجار و

 و بولوا ندنسهیساسا دعاوق كنورت عت ف 0

 قد اتبسیموت وفا اپوروا یلودآ ناکرا ران یتاقی

 یاب هل و ا لمضا ۳9 لا



 | هبوستو لصف 1 a ها هدیاط

 ۰ ات وط مرزیکح A ندنکیدلروک ررض 7

 3 را o ا داس شوک و نولآ راتغولوا

 ت . قلزوجوا هداسلاقوف هدایشا 4 رایس یتلق كزمالماعم لا
  كفاقوا ًةامدخو میاقو نایروک هرص هرا هدراخ رات و

1 

 1 رويو رکفرب و هرب یرلهفیظ و ندا لاقتا انموب لا

 ۲ تالار
 ۰ ب ! ید یواح تقو وا كت هناهاش 7 = كلام

 و : ۰ روللوا دادعت ینآهجور
 ِ تدوو 8 هنسو و را مور داع یاو >

 .نالوا یغامنس اشاپ یتلایا یلیامور بولوا دوجوم ینالابا هفکو
 َِت ار رد مار روم هل را ول سانم و هیف وص

  هنوادو كيالسو ناصیلبا و هو واو نیک هقود و یرخواو

  هسلسو و نرزر و راصح هجالاو ندوو بوکساو

 5 هرکفآ و ر 1 سگ قرف و هزو و نمرج و یلویکی و

 نالوا رر ا ندەرتسلس ]1[ نکیآ یواح ینراتاصنس

 هوم ك ِ زو نویلم رب یونس كنيكب رلکب یلیامور [۱]

 ك ردق 2 كيب زویشب ندکی زوییکی كنب لاواریمد

RE 

 و هدیسر ر هیداوس ردق e. ۰۰ ۳ 1 RA یخد



 9 وا ید. هر وم ا J کک ۱ نا هزتسلم

 اد کھ هنسهبعف وم تسم ۵| كناتسراخو داحصا یالابا لقت ۾ 2 اب

 .تاراو ندهریخآ تاحوتف و  ندنتافمم ینالابا راو 3 نيدو

Grossvardein 0را واهژينق 10]عات یرکا »  Neuhaüsel 

 . یدیعفلق نکس < التم ید ی < رلکلب e راکب

Eسد رف و و رج راز < و لوطا: ۰ دنا  

 س bl راشو مورضراو یرفص ٌمورو هردقلاوذ و 3

 رکیراید و لصومو نوز رطو ردلبچو صراقو رو بلحو

 .-توا وا دوح وم ییالابا نیو اسو هرصبو داد فو ناوو

 .هبها وک یتلاا رقم ییعب یغاهس اشاب كنتلابا یلوطانا ندرانو

 .ساوس ید كنارغص هبمورو و ی رقم کنهردقلاوذو

 -ط و ص هعلاشاب ناد وق یتلیا دیفس رك رازجو . ید یرلاول

 .قلقاح واو قادرو ی راقاصس كن راضعب ندنتالابا ناتسدرکو ید

 ..ییوم یاصا قرهنلوا ضيوف هنن رلکب دارک ۲ راشع هلهج و

 ی رفّبعم هد4تسیا رلاکد ۴ و د وط .بحاص ی رلاولرپم ملا

 ٠۰ رلیدا تک لکا لح رس هظفاح و ا هیرح هل 2

 رازج لوو سبارطو رو یک ہک کک :

iو ی ندو و  

 .ېک قلوا نداق هناهجوت ردق 4 هج رد دو كور روت

 :  قالوص هدناکرو كغ هقباق ییج وف كنم راناریمریم ندنرفداوا



ERAهبناغع تلود حران . 

 جن هدول تالا ا رمعم و اد الثم بواوا یر لزامتما یخعب

 را و نیعت یرلودنک یراولریم رام .یواتکب راکد

  بلحو رسوم و او ET 4 رایدنا نوا کا

 2 روت زا وا هرادا هل | هالا س تالاب صحعب یک دیفس و رازج و

 قب رفت هلی روص را و صاخ هلبتف و هروک ذم تالابا ینعب ید

 هشزخ یسهبفعو هب رشع تبالاصاخ هاب ا وا مس

 و ربم رب و | مآ و با هم رم نت هام تالصاح ب ا وا" ترا 9

 : ا ق .راشاعم صصخ قع یر ھالا س ع یوف یر و

 ٣ ىدا روایردنوک هتل ود هس زخ یسهلصف هرکص ندفدل .

 و و بیع سابارط نالوا قالطا یرافاحوا برع

 3 9 لدراو ییلناخ مرف و زا تفارش هل تاب راز ر>ح و

 2 وا ىق رف ند هناهاش تالاا راس ةرادا یراککب نیتکلم و

 : رول وا رادتا هنن راشر < ی اهجور

 E ي لا كن راقاح وا بع هک وش
 e ا راز =

 ۰ یارجا هدنقح مالسا لها كرالویناپسا یلاقتا هلابناثع فرصت
 RE  بولق لیاعقم کوب بودبا یداصت هرصع ی راکدلیا رذعو

 ۱ ٠ ندنفیدلوا ادب هدیدش تموصخ وشراق هرال و اپسا ید مرزیطسم

  كشوصخ شتآ یسملق راز رح هلل یسلفارغج عفوم

 دا هرکض ندقدنل وا جف سلبارط سنوتو هلغلوا یسهراوف

 قلخ یرلقاح وا برع هلکعا كاريشا هرالریازح ید یسلاها

 a یی رله ر زج و لحاسایناسا و ,ند4 وا ل رودنا ك رادن ۵ نفس

 ۰  هطلام ید ا طیضو ذخا ی راهنیقس راج و ترا



  eو باب یک درد ۳

 كا تسد “لالا ید هت رابک | باتو lis را
 هدراقاحوا روک ذم 5 یدا راردنا مود هنر اتو

 د وفن بحاص ما یار هد را و لصاح هب رخسع تیصع 3

aیادتا ندهینس : تموکح بناح تا ارحاو  

eكر كي یا شت نانلوا عضو هعالق هل.مات و لر ءدهق  

 راکد یک یفنیدلاق موزا و كنرار هقدلازآ یر هه

 .یدالشاب هغلوا بانا و نییعت ند رایاد ابرمک ۱ جد ر ۱

 معده ه هده هب هیاع تلود فرط هعفدر هدهنس جوا ییا ران زوب

 : و و هنیفس هش راودنک ید ا هناسرت و راردا 7

 راز <= هدا باج او رول وا اطعا 4 رح تاودا یک پوط و ۶

 هده رفس ا لر هلب دا تاج هنلعم- نوامش یاب ود یوم

 كن سل اها یرلهرزج ز قآو یلوطا . ید رولب اللوق

 راتالوا التبم 4- .ماکح تایرح بولوا , منم هلتانج رو یراهشا

 ¥ ندرلقاحوا روک ذم خو ًاضعب و راردا رارف هن راقاجوا بیع

 7 قرهچآ رلقاریب هدرارب راسو ریمزا بولک رارومأم ص وصح

 زغارب رلناتسا قعازق لام ندهلر و كمر و ناخ ندهم و وص

 . یدنا رارازاب رگ بوردتا اد رلالد ود رانو ا
 ه دهاعم هل راتلود اپوروا هنقلخ راقاح وا روک ذمیرلهرکص اهد ی

 ید اس و هلکدر و تصخر ندساح هيس تموکح هكا

 تسپرس ر راقاجوا نوت نوت هلږښلق راجا هوره 5
eلب ره دام "تايد لو 5 ا . ریدلیا لاصهسا .هرادا یر  

 تموکح 2 بل لند دتا روضه یرللود ز کد 3 و ۲



 لب 9 توعد ی امدید تایاکش + هم

 راجر ود هریظع تالکتم یهینس تطلس دا

Eها ےل نا كتارا  
 لوا حق یسیلاوح ن نم و شبح .یدا شقلوا ۳

 1 0 ی - نام نو هنیق رش ناه رح

 e .یدی روتر ضیوقت 2 راوزعم

 ۵ ۳۹ نوا ٤ هرم هنسره بول وا ماریحا عقوم قم ف
E 

  0ا ید و کک ۵ را

 درس موم ۸ یا عرف
 ها کک



۱۲۳ 

 هد را هبطخ 1۱1 وام یرتدل وا را لق ردق ه هج در : < ت
 هتن رامات یدنکو رونلوا اعد ید هراناخ افدرت هی یهاشداپ ی 1

 كران و یدبا راز ریدتآ برض ِ 3 ۲
 هدنعوقو يبصن و لع

Eر 3 هلبا تاش رشتو زانعا قبال 45 و ام هدنالماعم و باقلا 9  

 هلیمات ۳ اکو نولامه همان ا یوعد هدب ر وهلت رارفسو 3

 نالوا لوزعمو رول وا ےک ا صا كرەلل ردنوک هارجرخ 3 7

aروغ و تو 3 لس 7 یرلذ اقلعتم و دالوا و راناخ ۱  E 

 ا هفاو رضا هماق الا هدرلعف وم تسانم ی 1 هلانج و 3 2 و

 نالوا هرامالارادرلناخ < یدا رونلبق اتتعا 4 رلاح هفر

 یارک هشو نالوا e یاو لوا رزوو هدنیارسآ هاب 0

aكوب راناطلتس ےل ارو و یافلق  نانلوب نم ندنس هلالس  

 م رک درنو بودا ترک ا 6
 هل اتا قاز رو و یا و رانا عفاو هدنچ راځ كنسهربزج | :

 ودنک اعاد و هلعل وا یراح جد EE a "یراح نالوا لول مه

 هل وب یرکسع كم قرف زوت وا "تتسا صا یرلتیعم و كنبرا : و

aه.سورو یراکدلیا راغل ردقهنرهش هوقسم تاعفدلا یرلن  

 ۰ ردسح راوت طویصم یرلقدل آ وکر و و :ندنرلتلود هلو" 3

 ا یودرا تب رافد وا یراوس فیفخ یرکسع رانا

 . یدا وولبنالل وق هدنراتمدخ لوباچو نیفآ

 باح الا مسح و الوا ر ضمب كن نخ عرق

a DE.نی کور دنوک ران هجورپآ هی هایو ردق هنب رخ ر ات د : 

 E E روم ا

E a eS ا 

1 LGD هود مر فو 

TUTTO A EK ۳ 1 1 «۹ 



 ss ضوفم هنسارک یر یک

 e و ود روت ندای هر یتح مر و لع

 Es لنا ضع تیار ددل وا را رانا تفلاح ا لالقتسا

 1 روا ینج هنلوا نت کا هدیغاشا راس < "یدشلدا

 ۲  .ردشمر ردر و لالقتسا هع رو لوابلوا نوجا كعا طرض یی رق

 یر تل ر كن هيلع تا ود د یشلارق لد 0

 هد نما و اقا و یر ل ۱ تو تن راک اح رها

 دیک جا ینعع هوروق بولوا ی رلتاف مشت صوصحت هرالارف
 ۱ تکلق هطظفاحم كرها هوا یرکسع كرت هدنعالق لدراو مدیا

 یا لاها ندن راسن رپ یر رالارق و یدیا عودوم .هرالارق

 2 0 9 < یدروئل وا بصن ندنل ود فرط هنر زوا

 1 مر وزا وا یرلتراما نادغبو یالفا ییعج نیتکلم

 یرلتهدخ ن ۰رس هدنغلناچ ر نواه ناود ONT هی

 اد سو 4نرص) رهدووبو ندنلار ییام مور نی

 زو کس ی یډو ا یه ا ایر و کک

 2 کا هی ٠ وب ی ول اک

 2 کک 2 رش بص ی هنب :راضعب و



 میم مارا ملم ۳ و ا رر د اع تال

۰ ۰ 
۰ : ۳ 

 . ر 24 تغ ص ي

 3 س ی

 را ۲ 8

 فرش نه رلا دف 3 ح 3

 اهاش کلم و ر دم

 ید

 ۲ دلج
 لسصن ثكتهعدق تاماظن یریو ییاقو نالو ردق هن هنس ۱۴۷۲ ندنسهنس ۴

 ر دی واح ف ل ہکت هدیکیا فرعم یه رب>ا تالمکش یرکیدو غي ھاز وب

ia Tar 

 ر دقج فا هل رظن 99 هر هست نالوا شمافل رهم هلما روم وبشا 3

Ag 
  3و

er aan FD OR ag Cae 

a 

  iردشملوا عبط هلئتصخر كنسهلللح تراظن فراعم .

 لوس
 هدنسهداح یلاع . باب 2 یسهعطمآ تب هرف

 تب هرق یزابتما بحاص یسهلاسر ( بتکم ) و ( هتزغ يلمس ر ) :یرشا ا

N 

KE | ک 9 1 3 
EN تو RL REESE 1 1 3 در 

  ۹ O SAE ESA RHE 3 7یو ها نره اما

E 
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° ۳ a 7 کت 
 > ر ل 2 3
 گم سر ۴۹ ۲ ر

¥ ۴ 
: ۰ 

 2 ی چو و ۲

 . رونلوا ادا . انلع بجوام

ER كلوا دلج نانلوارشن هدنخرات ٠۰۹ 

 تاعلاطم ضمب زاد هنکلسم كاتکو هفیلات دصقم
 نيع ید هن ییاث دلج . یدبا شملنلوب هدناراطخاو

 رسوم یماعا لات همطلب قرهتلوا ماود هدییت رت

 ردشطدبا راشنا هاکتسد مضو و شملوا . ۱ ۱

 هنس راد خشرات ت تاعوقو هج رات لوق كنامدق

 E : زوتوا لقاال ندنرزوا نوجما کمیک

 عیاقو ناشوا کالهتس زو وا اهد بولوا مزال کرا

 و دا داع هتا سانس یتعد هقیتلو هد دج

 EC هنن رفس عرق یهیناًمع تلود رات جد

 ۰ ا بس مک هدنسهدهاعم سراب ناو و

 3 ۱۲۷۲ ندنسهنس۱۰۰۳ ییاثدلج وا هط مات .لدلبا

 3 تاماظن یر ب ول وا عماح یعلاقو نالوا ردق هنسهنس



 الیکشت و ىع دلز و لصن ۹ ءدق

 ي اواهوالعو رد لکت هدیکیا فرعم ییهریخا

 ابوروا هملع تلود ورم : دیناخ ناملس رود هدر و

Eادا ول رد مه كنابورواو لخاد هنر دام  

 لاوحا هد کت هل وا واسم قوح زآ ندنن ۱

 هلي رات اورواو رس زت و جرد یوگا هبسایس ۱

 ۱ هنن رکی دکب ینأعوقو هدب ودنا هعلاطم ی ییاّمع خم رات

 تاع وةو نوجا قلواتلوهس هر ايتسا كتاب رقت

 د یدالمم رات هشاب ال رک خم رات هدهمهم

 هدهیلود عیاقوو هیجراخ تاراخو 1 شلسا رب رحم

 ید یدالم مرا هابسح یسطوا ربتعم و یم

 . ردشل زاب هل رابتعا هج رفا دوهش

 هرات یبیر خرا و یر خمرات ییدالیم رات ۳

 یربح روتسد يا ررګ دف نوحما كمما لیوح هب یدالایم

 هب یدالبم 1 (م) و هیره جرات (ه) : رووا لامعتسا

 & هدر دقت ییدلوا تراشا



 وصخ تایقرت عون ره لطم ضایف بانج ناه
 ۱ ا هطرغ ی تایم راج صع هذیص

 ١ هاشداب رضع تمعن لو نالدا فالسا راودا
 و ا اا ىزاغلا ناطالا نا ونعتفالخ

 E تکوشولالجاو تفاعو رمع ك د رل رضح سص دنفا ۱

 .نوسدویب و نوزفا مایقلامو لا ین ران واه

 قف ذوتلا هاتو ی ۶

 £ ٢} مک ھ

۳۳ 
 . رولوا د - ۲۳ بھ = م

 قا نالت هدمسقت . راقح ۱۳۰۵ باسا اب جور
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 ٍِِِ هرات هل نام یخ رات ا نلع تو

 : ب فا ر ھلو ر ارون درد در مم رگ مه تک ہویا تمرس

E e 2یا مور رن ما ا ۍهوت را هد وصتمو رستم تم و ص  

 : ریل تمم ارم ہک ات ۔وقط 2

 ربرلارمم مار ه موم ارام را جات ) را ۱

 دا میس ناظم میرتلود ر ورک تیام تولرا ىنا رتا

 ر لاع رقر وا رریق اثر كلرا

 ا هاطاس مد یا ماع یسولم (یفرنات یری) ایت +"

 ِ ری طرف و

 قس ےک هک س
 ا ی

 زده سرم ۱۱۳۵ رد شا ) اهر

 كم کہ دا را: ی تاع رقد ECE ! عیاقر

 رد ی ا یک تاب اع هراز یھ

 اق تا اه ا :

EYرشملاق كك تری را طبط یعیاقو یر . . 

ESLررق لام ۱۱3۵ ہیر( ۷ را ید  » 

 ٭ ۔رق لا ۱۱۸۸ مید ۱۱۹١ (یھرات فصار) ام یاس

 . ترق ملام ۱۲:۱ مند ۹ ی 5 تدرم



 ا ۱۲۹۰ مند ۱۲۵۱ یا یفطا) اهمات

 واوا وضو عع یاعرقر

 £ ر تو ۳ م یسو ۵ ۳ و ی e مه مس رک ر ا E ی ۳

۰ ۶ 

 ۰ ورم را موم ۳ ہل ر هل NEE فرا

 یوم ہملاطہ مایا ع ربط معد غ ربطم ارعاد ہیر رول

۰ 1 ۳ ۰ 7 : 

 انو هدازلس مرسم یی رمو تا ی رک رات

 عس a یوو ےس ا 2 یس دلم كل ی بار کره رات

 . سیف مات عدازیئاتو یصاعر (یراز یفارع)
E7  

 یە ريغ ەر EN تاء واھ دارا مطب را گ ر نیم رد چھا

 یف ا لصع لری روت هو و لرم ھە را اطءا

 ا ا ا ول - رگ ورههلزوا تم ناز ما رم یقه
  دج ۰ ۰ 5 4 بی ۰ ۰ کی 7م ۰ 7

 را مهل ع سر 7 ک راب و ہلا رمد فرم N یک ر ات

Eكوم رە ساب یاد ا ہر رداء فاق را  

 8 ۰ مت گو

 تاهاظن یکرات مدرما لک اظع هداز دایطد یاعرثولا مات
 2 و 3 ۳ ۲ 2 ۰ 1 1 0

 ی یوعاتد یهو" ورم. اتا لع رکرا ی ره ےک تاسیس و ۱

 ۰ م. قم یه

 ی مد 4م ۰

 لرا لد كن اطع ر ا وات ا ات



 ۰ ۰ اھ وب

eعباس رژ عال م زور ا ار رمو جک ۳ لد  

 ۰ رم رج راو ۳3 می ا لک تر را

1 : 4 72 1 5 
 تامولعم یز یک رات رع ہیرا یرلشع عا ب 2 3 ۱۳ ا 4 1 ۳

 ردم اط ہا اس هد و گا ےک از ارم

ES NT 
 ہد د م ۔ و٥ ماش مه بم! دا 2 مے ر۶ ۵ع م 2م یه #

 7 :e 4 ی

 ولت و لا كمال ما سگ نوه لا رم 2 رار ر: راہ و ھو یم!

 تایر ترف هوس راگ ردد بردا قا و و
2 ۰ 

 ۰ ای هد ملم رس رر را رد« هزر مغ



 دن وک و و

9 ۲۱۰۹۰۱ ۰ ( 

 ناطلس نیا تلاث ناخ دم اطلس تیطاس

 7 فلا a دارم

۳ — ۱۰۱۳ 

 مداد مادرم ۰ رابع كع لا ندیم عراق یک
 س ا كلو ا مارا تن تم

 -یغیدلوا رفسنالعا هدل وب هر هب هج یمئس ۱ + ۰" هدن راس اهم

 . رار هلا حق یهملق قناب كناشاب نانس هحوق مظعا ردصو

 . -ایصع كنیروناب دنومسکس یلارق لدراو كنبرلکب نیتکلف
 یسهدو وو قالفا . تعا 3 هو در3 بدس لصا هن ول

 2 كنا اشاب ناتس هلکلروک تنهابلاح ییایغطكکب لاخسم
 ناتسراح وشراق هرابلهحع یخد یاشاب دم یلغوا بوییرو "

 ناص ر وماکح | كن هبنامع شویج .یدا ہنسک حر

 .ندنفرط كب لاحم ی رلهبصف هتشل ووعر و کد یرلکدلبا

 ۰ یک ییدادبا ریشمش فاع ی رلظةحتسم و ربا و طض

E ۰ ي ۳ 

 € و

۱ / 



 ٠ : a ها توت خم راب

iهنقصاب ید نواه یوتزا ندا ثدوع هفرط و  

 ا كنك قالفا هلغل وا راح ود هب هلک تافلت قرهارغوآ 0

 ناتسرا ندفرط د . یدلوا نادنح 0 ا

 هبرکشل هحع اشاب دم هداز اشاب نانس ءبظعا ردص یرکعرس

 رد میمدیا لیص تار فرا هه چا تر و

 نوغرتسا یسلوا بولغ بورولوا شوه ی تم نکیا
 (۱۰۰۵ ) یدلیا جاتنا یلاقتسا هانمشد *یدایا كن-هملق

 تال اوو ته دار ا

 رصع چاقر یابوروا بون روک لحم یراقوو ناش كنهبنس

 قالفا ر هلو هسامع ا نردک | نوم هنن رفط حالس

 موزهم ید هدناتسراجو یسمام هلک چ كنسهدوووو

 و دص قروه وا هعو د ین هلخل وا ناش بحوم ی وا ناشر و

 ندلادعهحاوخ مالالا خشو كن اشاب اتم هح وق نالو مظعا ۱ 2

 كلا ناخ دج ناطاس هل رها هاوخ رخ تااقلا ا
 ناماسرصعو ریمشت یعامها قاس هرفس تاذلاب ر

 قفا نویاه یاول لاله نالوا نوکس لظ فضن» و
 ند ندلوساتسا ا روت یاهما نویع هن ندقف و 1

 مظعا ردص هدنویاه و تیادب هلک ا تافو شا نا لوا

 داق تفک ا ا داهرف و نالوا و

 سانلا نی ی را هه رتنا و ممم هد هناهاش رظن هلم قلوا لخدمید
 ;e چ
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 هاوخانءاوخ هلردق قوس اشاپ مهاربا ماقمهاق نالوا عیاش ید

 . یدلوا لثان هن واه رهم

  aیدل هح ول تھح هدقدلاوا لڪاو هدا رغاب 3 نواه 1

SSهت راصح ((0۳00۲۲ نا ی وق ) یس هعلق ( 1ی  

 ۰ و تمظع نسون رج هس رز وا یرکا قره وا حسح ر

2 a ۳9 3 1 ۱ ا e 

 ردو تسد هدر و هرو دم هعاو ه ردص ندد رمصاح ردو لوا

 ی دل دیا

 ی هعبا د یرامقح ه رقس تادلا كس رثت رمضح هاشداب

 ۱ اس لار لو را و ناماصیسقامی رادمکح هح« هنرزوا

 ِ نت 3 )5و
 2: یدا E E هوب اه و هلا حسب ی رله رکسع د و

 (& 6ء162 وواچاخ ) نالوایسهفاسم تعاسنوازکس هبیرک |

 ندرواط ادعا ردق ه ردع تق و : 3 لوا نرش ۲۵ و

 ید شما رصبت هنناکرح كنهسامع رکاسع بویمقیج [۱]

 هدا تلوصو موم ناه دن اک تصرف نار یت داللوق

 تمس یعوح 7 كركسعو ناشر و قرفتم ناساعع ف وفص

 هنفا رطا نواه عاط وا یرلیراوس نمشدو ید وا ناو هرارف

 یک یپرلح ۳ رداح و یقلل وو هرق و شا بول ورلبا ردو
 3 همدخ

 ندد ردکعد EA هح زمگ دق ریمعت «روبطسأ دوخاب رواط ۱ ۱ ۱

 ۱ هدکدلبا هظفاحم رو هقشب او هلکمر وج قدنخ یفارطا كنسود را

 ۰ شعا راد یدروق رولاط
 ت



 یدصت ه هلاقم هلا تالا ی ؟قیزاقو ۳ هب وص نک ها

 یاح ی رلت مضح ہا شدا اصا قرەلاق دما ندهباعو رلیدلبا

 ساو قا رکا ل

 یکی دلک هل وا تاشو زوف بحوم تاسو رص یدنفا نیدلادعس

 مه و رولوا علام هرارف مه هلا هدافاو رار ههاشدا ترضح

 نمد لب یکتا حیحخآ یارزو نال وا یحاص باق فعض

 نوجا نابدارق بیقعآ بولوا رورغم ندالوا هلغ یدل وا لئات

 یادناموق هتعلط نالوا تصرف نم نکم نده دلعاط هدایز

 هننراشتآ __ت یارک ےف یاهلاقو كاتا نا دار هات

 تسول کلاغ ااو رلدلوا ید یر

 ي ه هش حاق

 تولوا لاله نوخ هتشغآ نشد ترک ا زو اور ىلع

 ا ناح هرارف تمس ابا کم كع حد قوس ده

 مانتغا و طض یرلهناخ هبح و تامهمو پوط هل ابو یرلهاکودراو

 یردارب ناطاس یارک حتفو ترادص رهم هداز هلانح . یدنآوا

 بول وا فی رشآ و فیطلت هللا یفلناخ مرق هنر و

 نالوا هدهساقاخ رافد ینعب یدسالاح یراکلرد كل رلب را رف

 .هب هد دش تابوقع e هلاو یدلکح نالطب طخ هن رلماسا

 : . یا و راه

 هداعا فاس رود تاهم هس رز وا همسظع ت رفظم ونشا

 هددعق و یغیدمهلوا فاطتقا تلاف ةرع هليعال نکیا شمللق



 و es ۷ ۱ چ ی و r ا e و
ES E ۱۳۹ RS SE:ی 0 تی ۴ ۳ ۲ »9 رج ۷ يک ان وفا 1 " 

xX ۹ 357 <  

e ۳باب  

 ۰ فسأتلاعم هد روېشم رات یدنفا مےھارا رو نانل و رضاح

 لوا تونالشرف هددح رب را لوا 9 کرد بودا ناس

 19 ّخا و قعلوا رسا ردو هب هناي و هسا دل وا موه راز 2 هد راه

ESS۳ یا نع بقع هک راح هن یدا نکم كلا  

Nهلغمات وط ام 5 هب رفس روما قرهنلوا تدوع هل وسناتسا  

E۰ یدلر و نادم هدنص وصح تاقام راح  

 ۱۰ ۱ ری ا دا ف یک اا یراق

 . سس . قلم مور ریس ۰: یرلء رصاگ هم. درو ر ت

 0 ت ناطلس د دلا و ۳ اب مهار ۳ ندوع كنو اه مس ۳

 ا بارا بودا اه را هب رادصدنسم بد 5 اس همانتعافش

 نالبعار ی هدناتسراح هلتهح ی دلوا نگاری وز و

 ةميظع تمدخو لیتو لزع یاشاب نسح هداز یللوقوس

  لیمح هتتهالب شود كاما دج یحروطاس ینیرکسعریس

 _ حق [۱] هلیلاسرا نامرف هعطق کیا دافلا فلت یک ییدلبا

 ۱ . یدربک هتناق كناوجون "یزافر یی یا

 9 هک رو كمردن وک نامرف 3 اا فاتخ هلون ۳

 یکه عفد و و ررض ندنسهج طقف شلوا عقاو اهد هرک

  هجدیشیا یلاصفنا یا 95 وا D اھا ب ھارا مظعار دص ا صفت

 ا کیف هسیا ندمراقبح هل اغ هدتقور هلو ردموزج ىى جورج

 E ا هفاخا قلود ناکرا كرهد « ردبسنا كا تطصم ٌةیوست هلبلنع

 AE ۲ سم تم و یرگید هنساقا ڭا یزاغ یرب قدتکی دم ٠ لیصحت یویاه یاضر هدنصوصخ یلزع كناخ یارکعق هدهسیدلبا

 ی



 نا« یاماکحیتسا ب ومل , یغح ەي هب اا در ی. دوطاس

 ند: و هرصاح افق قنا نالوا یفاک ر تامهمو

 هه لدرا نوا تاهم راهطا و یک ینیدمهر: روق کک

 ,ی راصح ((2۱۳058۱۷ ۵۱۲۳۵61۱ تا راو)د ر هد وهم كرەدا داس ق وس

 ندنشیدلغارب شوبیاحارتسوا هددرص یلدشا روا هلباه رضاح
 م دقانم كن رابد ناسا كرل و رلبا ردو هد ول ول هع 1

 شیدا قسضفو رصح یمسح ین نصحلوا نالوا یمود رخ

 اما هدب الات ام ناک هعوقو هد هر دف صلح ند 4 رده سه

egیساخ ر نر 1  Iات وا دش و  

 یار کےف ا رج ندع رق یا رک یزاغرکا ا ک#

 فارشا هدو یارکی زاغ دیاشو قفل وا راهظا نامرف نالوا هثمات

 هلیطرش كادبا زارا ییامرف اقا رهسیا هدنفرط یساقا كنا تکاع
 .یدردنوک هعرق ]و رم اه یدسفمر هدنماناغا نادنخ ندنرامدا یدنک

 شمقیچ ندعرق هیلاراشم بولوا قالم هارکیزاغ هدیونیس اغا نادنخ

 ینبدلوا شمالشاب هتموکح یارجا كرهشلر هیلاخ ماقم یارکعفو

 . ی دلباتع نع هع رق ًصصتسم یارکیزاغ هلا زارا یتامرف اقا هدلاح

 هب هرآ ندنغيدلوا شالا ذخا نوایه طخ راد هنتر ومأم د یارکعف

 ه یدلر و رارق هتمجارم هنسیتفم معرق تاب بوشود ددرتو هابتشا

 لارفط راشعا هدرارو هنلوا ندشارگفرط یارک یر ا
 هنتموکح كيارک یژاغ كرهبد رلسهنلوا دیلقت نوه طخ ردهنامرف

 دی فک قندی ساو تعاطا هنامرف م 5 یار کیف هجرو یآر 2

 ها هل دارت هلیساقلا نیطسوتم شعب. ه مارک نوک چاق رو یدلىا

 لاحرد هدکد لک هتنا رس هرزواكع ا لبق ییتسدو نیم یننیدلوا هرزوا

 هیزاخ زب اوا . یك ماک یعاماو لا هاو مادعا بولتوط
 ۱ . یدتک نابرق هنسالب قاف هارظعا ردس ناوجوت 8

- 



e EE 3بان  

 e هجو اه ناود ییارضم عفد كا صم 3

 دم ه هظفا یرلبلاب هوط وشراف هییفالفا ن کیا ه دقت ۳

 هد روص ر هن ال دف اص ت اف ا ا یب راکب هنس وب نالوآ

 تفاح ۱ یعمو ی ودعد ؟ بولتوط هنس هل رح ماد تکی لام

 ھا رح ی رلکدلبا شو داعش تب رش E ا

 ا ك نوس لایشا فتا ج و هاش وا درو

 0 اعفاو اضو عج هتشک ہرا 4 قره وا لہ هب زیپ دن ءوس

 حار < E مهارب | نالواش و هح دقا یه هنس هی

 ۰ a یمظع ترادص SER ىلتعم ۹ كاا در2
® 

 یتعاطتساو تقابل مدعهدسص) یادتا ادد یر وطاس

 لوف ور هدهسا شما افمتسا نت غ رس هللا ناس

 . ید ثماف وا

 اتش اب ھارا مظعاردص 0999 ىج با رک قو 3 ۱

 نکو او قالخا رده مه تولوا رطضم E ه رفس تالاب

 ندنغیدلوا تك یتافک و رادتفا El ذآ ر ددش یت عو

 حالعاو هداعا یسهرادا و ماظسنا نآال وا لّمحم كن ود را ندقرطر

 رحل و حتف یهژنیف نالوا ندنعالو 3 كا ۳ هلب |

 قوتا ی هن وطیخد قدقر رادو (۱۰۰۸)

AEمدت و رهف یب كا بم یصاع هلم تكیاشا  

 راکت راجود هلاهیاتتم مثازه وررندهنس شب چوا كرهرردتبا
 . درت 256 تاقا زار هرکسع بولو نالوا



 و

8 

 e\. هساهع تأ ود چرا

 E نارک كب هراولهحع قا كن زق قحا

 . یدلوا مزاع هتیدادرتسا هلرکسع كسیللا قرف دناتدرف

 < 3 و نالوا ا هر هظفاخ تمدخ هز کع كيش

 كنرکسعیدنک بودامایق ههعقادم هنانامرهق لماکریپ مان اعا

 ید دادمآ و OS رصاع رکشل نبع الو تست عازا

 یحشع نالوآ ینشن دنسم هلسافو كىاشاي مھارا مرکا چ

 هب هم دیا بسک عالطا هاوح | بول وا یم كرل اراداشا نسح

 هف رف ند اه صاع ی( 1۱1: 1۲615560 )0 1۴ د| ر لب ا وطا)ردق

 یاشاب نسح کار یقاحتلا هن رصاعهژ ق قرهل وا رفظ لات كنادع|

 ناوح ردا لوا نکیا نوت هنسهحرد وص ككل رسهزاح ۱

 ا تو نلروک اهد مع EE جرا ی

 یفیدنلوا لیصقت هدامعن خخرات ادعام ندک دلبا هظفاحم یتهملق ها

 هدنسهدار كس یللا قرق هل ركع ظفحتسم ك ترد چوا هرزوا
 تعزرهو رهق راحود لاصتا هحور یحودرا نمشد ناو

 یدلیا تمینغ تسد :دروآ یسهناخ هبحو ماخو پوط هاو
 نسحی ارت قرهنلشنالعا ه هناهاش كلام نوت یرک وغو

 فنطاتو لع هلا یهاشداب هصوصخم تاق رشت و هل رازو اشاب

 یخد هنیرلبزاغ هژدق ًافدرت هیهاشداب یاعد ماتقا ره بولوا

 یدلروم نامرفوما هه رکسع عقاوم جلاب ۍغلوا اعد رخ

 معو نوک قرهلوا تاقتا ۾ ترا راع هوق ندو اه فرو
 و

tk۰ یدلر  

۳ 



۱۹ 

 هلنهح یاد ۹ ةمط توا هنا اج ۳ یسهعف و هو و

 یاد را او اب ا هلت رم اشا نسج س مظعاردص

E 1۱ نلک هلا یلبلاو هنس ود ند لالا هن وبا یود ر ۱  

 Ns هلا هلرلاشاب اا س ید
 ر

 .. یدل وا اعع> ؟یدایا راق رک ییبهملق ِ ندنغ دالاشا

 بن سهم ىر مو یک راب 2 یرمج دا رانا

 ا هال ااا یوطابا نامسمازوا كررت هم
 ید شما رکتو روهظ یساقشا یلالح هدف رطیه بولاق یلاخ

 . یزافرط هفروا هدرکرس ما یحزاب هرق ندنسارشا كرلنوب

  یرطوط هساویس هداهدا تیم دز كرهدا بابو بارخ
 هک ات ولغم یحاقر اد راک رک ندک هنسهلازاو عفدو شلک

 یی رلکب داد تیام یدیشلوا نادنح دص یابخو تواقش

 یحزاب هرق قرهنلوا بصز ر ی و اشا ندسح هداز یلل وف وص

 هرب بولوا كاله موقم وش ىج ا یدلبا تکرح هنیرزوا
 كذلاع بای اشاب رکسعرم. هدقدلوا غویشاب نسح یلد یردارب

 ی هدنسهعلف تاقوتو ذوفلارم تم هنبرزوا یرمدن ءوس

 ا تلاخد ید نسح لدو ندشدلوا دیش ترامو

 ۱ : م هحم هلبجوت یلکبر اکب هنسوب هنسهدهع و بست مد

 . هللاتارشح لکیهلابیج ردق كم نوا زکسو یدادبا زر
 . یصنمندنزاغوب هعلققانح كرهدا ارحا ماظمو تام رخت عاونا

 3 ا عام راهطا هدنرلرفس هحع 7

e یسهداق 

i هل اس E ADE 



 ۷۱۷ هس اع "تا ود ر

 سابع هاش نالوا نارا اک را ااو ر الور ۲

 ا ندک دلا ها( ادع هلا اا داه رف یس ۹س ۹۸

 كر هب هس A باح بولا س همت نیس ود “لع روما

 تصرف همدادرنآ تی رلاکلا نورو ناکا دا ۲
 هدلوطاا صوص>اویښداع كرف هجم .یدنا هدکمهلژوک

 هک اه ارا یتصرف .ییدلکب یزنکت و روهظ كئتبابقشا یلالح

 ىلع ناری رز یزربت بودنا برج نالعا یمهنلمس ۲

 . یدلیآا

 ناع چ لو (۱:۱۲) ریل اراشم راب رس تافو ناطلس هدنحلوا -- .(۱۶۱۳) لا راشم بتا
 راد )لک ضح هدن راب ماب ید زو وا یوانیضح تلا ناخ دج :

 بولوا تماحلا رشک و دهازو دباع .روفغم رای رهش .رایدلواترخآ

 ی رلددلا و و ند رافدنوا ی دار ص هسارحا هوقو او ۱ تدش طوو

 كم املا واک ند راک دا تیاعر غلب هس رل رطاخ كناطلس هقص

 رازابو ی هاب یه زاوم ارا یالخادم هتود طاصم

 [] . ردشم ر و جاور تراز هاشت را

 تاوذ نانلو هدامظع تارزو تمدخ هدنراتنطتس دمع
 ريزو هنر تناشاب ناش هج وق بقاعتم یسولح اشاب داهرف : ردرلن و

 دل ولاتس نکا شقک هنبناج هنوط هلا نونامه یودرا بولوا مظعا

 قرهنلوا لز هل زا هنا راک رخ قاغا كن راراداوه اشأب ناس نانلو

 ندنواه یودرا طقف یدیاش داوا رداص ناب رح اضق نامرف ید هنلتق# ۹

 شا ا هدنکلتفخ لاک هدنزاوح دلاح ترضح هلا رارف رک 3 7



 تباحشا ۸

eرج ناطلس نا لو ناخ دما ناطاس  

 ثلاث ناخ

77 -- °( 

 را ا ر ررر PEE ب ك ر قل

 ا اا راد رف یاد . راوفا مف وغ رشا

 سواج --. یا لریظع سرم و مس ۱۱ ۳ ۱۵) هود و ط هو مر

 رچ٥ هلا یرادرس تمدخ شا دن ال ال اعم ییا دما

 هد رل اراد ور نلدرفس تاد ونک یدا وا لات هن و اه

 هلا هب وف تاکرادت ندنش دلوا ہن یماهشو تاردو م دحمسم

  مزاع هنسهرصاسح نوغرتسا هرکص ندکدلبا نصرت یتادح رم

 طظفاحم یمودنک امدقمو یدلوا قفوم هیدادرتساو حتف بولوا

 هللا یدنک هنن هعفد و نیک دشزد هنمشد د نوغعرتسا نکیا

 ۱ یدل وا رورسم كن ندنصلخ

 مهارا روهشم ماقماق هدهسیا شاوا یخد ىلع وفع رهظم هرخالابو

 یدوبنرا اشاپ داهرف ردشفل وا لتق هرکص یا جاق رب هلبرکم اشاپ
 ۱ ىدا تافص مادو تاذ رب RE بیهم روقو بولوا لصالا

 ۱ کم هدوراقو نیازها هلکلحاف ناراو یمدخ ی هدنغلاغا یرصکی

 یئاقو ناتسراج اشاپ نانسهجوق نالوا مظعا ریزو هنر, ۰ یدشفل وا
 نالوا یتیناجو (۱۰۰4) راتفرک هلزع ةتکس رارک هنب رزوا
 5 زهس هاغلوا رارقلاراد مزاع هدنجما نوک چوا کیا اشاپ دم

A 

۳ ۱ 



 ۱4۹ هبنامع تلود جرا

 تلود یرلتراما لدراو نادش و قالفا ور ندرفس تباد

aheولهم اصح ورک تالاحم ندب رافدل وا هدکعا تم وصح  

 نالیدا قوس ندهبلع تاود فرط دشت ندتمهدح هنلامآ

 یاب ك کل واتا نالوا کک ندعرق ر

 ندنتکن كکب لاخم یصاعو ندنش دلوا بارخ هدنتلآ یازواح

 كن همان تا راما یاقحو سل رز توک ماقم هدلدرا ه زحص

 یراسخو تلذ ینیدلوا راتفرک یثان ندهدوسب هبراجم وشا

 صولخ هنساح مظعا رادص هلا هفت د هنلم دیدانصو سره

 سن رب اشاب دمت الال ندنکیدردنوک رلبوتکم نمضتم یتااخدو

 ی رارکسع هحم نانلو هدنعالقلدرالا لوق یتوعد كياقجوب
 همیسح عالق كناتسراحم هدننهج لدراو مادفا هحارخاو ل

 .یدلبا ماها ةضقٌدروا ی( Nهںuطه«یماراو وار نالوا ندنس
 ا نکا شلو توف یلیخندهّثلث تاراما ردو ا وا ول هجم

 شتا قلعت هنسعا ترادص زارحا قرءهلوا هعفد یصش+ تئاشاپ نانس

 رامتسم تایح كرتیخد هیلاراشم یاشاب هدنرادتا یرفس یرک |نکیا

 هلافچ هدنسهبرام یرکاو ترادص دنسم زکاح اشاپ میهاربا . یدلبا

 هدنساننا نواه تدوع (۱۰۰۰) نکیشلوا ینیشناج اشاپ نانس هداز
 كناخ یارکعف . یدلوا ترضفم لزنم رس لصاو هللا نوام رهم هن
 اشاب مهارا هنرزوا قمقفوم مدع كناشاب دمت یجروطاسو ینداهش

 یتبم هنسینلع باکترا اشاپ نسح مداخ نالوا یناخو لوزعم ات

 طعف یدلوا بایماک هلا نواه رهم اشا د حارج بولوا لوتقم

 ىلاصفلإ قرهنلوا لمح هنتواخر كلا راشم را عئاقو ناتسراجم
rماقم دعاق الا اشاب میهارپا هلفل و  eتاذلابە رکو و  



IRAE O 

 باب نشب +
 ل حج س $

 ندنشیداریق یلوق رب هلبلباع هبهیلع تلود فرط لرلنآ" حورمشم

 هنلاراشمیاشاب :یدیشهش رک هننرکاذم حلص هلا اشاب دم الال
 هردط کم نداشا شی ورد. نالوا یتشناح بودا تافو

 06 ا راه وزي دەنا زکس یو اشا دارم یوق نک

 ماعا یر فش هحع ندنیدلوا شما لصاح مات فوقو هلاوحا

 ی یا ا لباه یتسضاقو اشاب ىلع ارم ریما ندوب نوجا

 ناصوق) هنا ((3۳۵۳ نوعرتسا) اممل اراشم كرءدنانینعت صخ نم

(Comornهداع مات قوز وط هود ز دن رزوا هن وط و هال راب  

 رلبدلبا  هطاتصمو هدهاعم دقع هرک اذلاب لب رتصخیم هجم

( 9۱۰۱۵ ۱۹۰۰) ۰ 

 ۵ را وا یالوا وود وردت نت انوا

 هنمشد ی دانا هدهب رام ئاننا بولوا دیفتسم ا هنس ڭا وک

 ی رلهعاق هتتشیو دارغلب "ینوطساو نوغرتساو قناب نک

 ندکب ین راقاحنس راو واو هژماقو یرک | هلضفندکدلیا دادرتسا
 هةل ندعمازها كیاشان دن هزاز رادرسو یدا و حف

 او ۱ ا تومان وا هنمازما یسهراح نادم

 . یدتیا تافو هدیرطارادو (۱۰۰۸) یدلبا مقا یم زنق بودیک هرفس
 دذوفو فصتم هللا قالخا ءوس هدهسیا ندانک ذا یودنک (۱۰۱۰)

  اشاپنسح یصشگ نالوا یدنسم ثراو . زدرهتشم هلا تورئو لابقاو

 . لتقو لزع هرکص ندترادص ردق هنس کیا بولوا دوبنرا رب دونع

 و اوا ایت ۱۲ یدلوایرنک ترازو یاری اکتم اشاپیلع زواب قرهلوا
 زا . ردشعا تافو هددار هل هدناح دجا دهع



 ۳۱ کک ی هد رس

 کف رهف ینسود را كوي جوا كند هدب رلهلاقم « زینفو

 تافوسو ةسلوا برطازاد یمهعطق ناتسراحم . یدعملا

 لقرف هلساغ یالومسو طلاسو كن راح ناف رط هج هب 8

 اما تو ل ا رد طب
 ناماس رصع كنهساعع دوق هدهسرولم هلوا دودعم ندنابقف وم

EEهح هدف رط هنس زوئوا یع رب كه ی درک  E 

 كوسالخاد يسار هدهمهګروسو یسعازوا هلن شا نوا هلو

 0 نیو كن ولهح# رار هلکعا اعا یلدا غوا هلززر

 اک ندەادها غم وشا وکر و ولا ك زوتوا یییدلوا

 .یدا ندنراررضیونعم یشلل وا لب وح ه هنعم رغ هیساتم هنده

 داد هل نیسان لا رج لوطابا رخ هلن و ها
 هلو هک اومد یارج تکی عار ا
 هلام تاعلاض كنفرط . یدلوایراب هتئودح كنسهبراح نارا

 ههلع تا ود قرهلوا حلاصلد . یدا قوح ید ی

 هنیروطارپعا ایرتبسوآ و شلریو شورت كيب زوییکیا ةعفد
 یراساجامور ۳ تولوا ناطق دا اوع لار
Caesar 0[7] یدسا هلو ندهدهاعم ماکحا ا . 

 لالا یتاونع « یرولارپعا امور » یلادناخ ۷ ۱ 1
 ٠ . ردشعا هظفاحم

 نالوا یر هناه اش مطب ةداز تنبل رضح هاشداپ [ ۲]

 , نمد هجارخ عطف نریدک | شاب ایتخب
 « ررداشاب دارم دهع ابلاح 9 خررات یدلوا

 (۱۰۱۵) ردیحرات كنسهلاصم قوروط هودنز تيب ۰



 باب یحنشب س ۷۲

 یکلرگسعرم كتاب مناتسهداز ہلافم : منارا رقم عیاقر
 هدافتسالاب ندنسه رام هحع م هاش : دن 2(( £) یناثرد

  ييدابا دادرتسا یزیئو داشک ینوادع باب هلا هنس تطل

 ۱ هدنسولح كلوا ناخ دما ناطلس .یدشعلوا رکذ هدقشاس دهع

 مرکآ رادرس هنرزوا هجعو مظعا رادص اشاپ دم الال

 ناربا ندقلنادوق اشاب ناس هداز هلافح یک ینیدارویب بصن
 هقرش ار هدنلئاوا یسهنس ۳ و نبعآ کیم

 ا ىدا تب رم دهم هو یر و
 كناشاب رکسعرس هینامع یاسا یک ینیدمهلب راتروق ندماجا

 یودرا كلرءدیا تفلاخ ًادیدش هنیبصم یار قمالشدق هدغابهرق
 . یستربا . رایدلوا بمس هعاحرا هناتسد رک نرود قوز یواه

 لوا لعو غوط كيرحت ندناتسدرک هلت زیربت حتف هنس
 ردقه هحنلاق هناسم كلتعاس ییا هنن رکشمل كهاش هدنراوج ساملس

 یرکسعرسما فالخ اشاب رفص یب رلکب مورضرا هدکدنلورلپا

 ۱ ۰ ول وتقف یمودنک قرهردلاص یرلیا طا او مزحالبو
 كنساصا ودرا تعزه وبشاو . یدلوا لودخو ناشر

 هدازهلافح قرهلوا ثعاب هتسملغاط كنس رلکب دارک ۱ صوصخابو

 هناو هللرکسع یلوق وق كب چوا کیا نالاق هدنناب اشاب نانس

 راد لاحرا ندنردکو نزح هدارواو تعحر مرکب رابد ندناوو

 ٠  ناورش هلغملاق یلاخ ندهظفاح قرش دحرسو . یدلبا ترخآ



ALLی رب  DDلند 1  
 هم AOE E سو

 سس سس

 س ا تلود خرات

 هدنقح ینابراع ناراو لقتنم هنابنارا تسد یرلف رط یخامش و

 لاو هنیرب بولک یسهنایک لاوقا كو حرم یللوقوص -
 . یدل وا

 هلناتاب دارم رفا ۰ یری لئاوغ فرم هلو
 . یلناشیرپ وب كن سودرا قرش - ."یسرب رم ءافسا یلوطاتا

 صا كنسا صا تعم ارز یدا ندهمهم علاقو هحهبلع تلود

 یفیداللشاب هفلوا لتخم كنس رکسع ماظتنا ی راتفااخم هبیرکسع رس

 اسعا یفحهلوا فعض رادهتخر كلود دام یاوق كرهدکو

 ولراع نالوا ندضهمظتنم .Ea کنوج . یدیا روب هدا

 هترلتردقو رادقم ندش دلزو یراماظن و لوصا تانسهایسا

 هدر راد هلیمات ناکسو دنولو هحوراص اما توک لاخ

 هدنابرام تارمشحوب هتشا . یدا روج هکملس تارشح ماطر

 یی کل لو هد وا رک ی ک اهم

 یرلیشاب كولب ناکس نالوا اوشب هرق زوب یار . یدیشلوا
  یلالح هدنآ ییدروک دعاسم یلاحو تقو و ینیدلاق زسوق

 داع لاوما تراغو كلام بر هلر قاحتلا هراشلوا ابو رولوا
 . یدیا رلبا مایا راها هما

 نوزوا هلیسهیرح لئاوغ ناریاو ایرتسوا هینس تموکح

 یلوطانا بویمهقا هلاوحا تاالو ندنکیدلبا لاغتشا یدازوا

 هودنز . یدبشلوا هاکنالوح هننواقش یلالح هشاب ندسشاب

 مظعا ردص ندنکیدریو نادیم زار هتلود یسهلاصم قوروط



 بای, یدشا ۲

 ۱ یازتیرصت وکیسع قوس هل للوطان:تازلابابشابدایرم یچویق
 هرفو یلغوا ردالقو لعغوا دالو اجب ,ندنساسور یلالح, كرهیلبا

 ۱و مد یراهد کرم یخ بحاص یک لیوط و دیس

 و 5 وا ها یخ رهن وخ وغو
 یاش . )۷° ) یدلوا رهظم هشاتسو تاغتلا هداعل اقوف

 ا ندنتواقش ثولو شم زك هش ندشاب ییوطانا هبلاراشم

 ییدردنوس یرافاحواو سشمهل همت ىلالج [۱] هل رنک, و شمایا

 لو شمرتک رای یرلفارب كيهدرک رس ردق قرد

 یطفاح هژیقو یدراشمقیح هنلاشتسا قح یسلابها تاب

 دا شعلو رار هدرفسو یزاغ یاشاب نسح ی ارت

 شمامهلب رب دلسب یدح هولناریا ور ندننافو كن هداز هلافح

 هتنه نام یندالح فقس .یمهنس ۹ اشا دام یحوف یدا

 قلئاسقط یس یدک یا 9 قوس هل وطان | هنو دن

 هداملاقراخ هدنتسوا ناویح زدنوکو هجیک نکیا مدآ ضب معرب
 ۱ 0 0 اات هوبا او ترف
 دوسح ٠ .یدربشا عوا هل بوش و ماکحا كتادح رس و یسەاخاد

 ترادص دنسم | كنا شاب حوصت یسلاو گراد نالوا قا

 ندنندب ,یتفراصم هفاک كنودرا هيا روللوا هیجوت ,هنسهدهع

 ییدرد وک رامدآ هتتطل لارا هللا دیعاوم یک كملیا هوست

 هج ر یروشآ .هننهو راضحا ,یناشاب حوصن هحیل وا یعومسم

 ۱ رو روسد ردق كن زو؛هدنخشزات رعاه [۱]



 ۳ ۲ ا 3 ع

 طقف .. ىدا: 1" ب 5 ریل وا ناوخ و

 هب اش كلم هد لاد نکا هرز وا .قمالشاب کنج هام هاش

 حوصت یمصخ ترادد رهم ؛ندیا نییزت یتیح هیسو لار
 (۱۰۲۰) یدلیا لاقتسا هندنقم تسد 0 ا

 اب 1 اا ا ا كاا عرضا

 4 شاب ینهب راحم اشاب حوص) بس ١) .۲۰) ہد 2 ا - رورظ

 شر ود هاا اشا داه رف نایک ا یغح ہمہ راق ىح

 روا ی ی
 ندو نیو قوا سو هر ملتو

 صا هلیطرش لر و اشا راسو ررح كوب زوکیا یونس

  یایاده كلهن كلا (۱۰۳۰ ) كرهلبا مو کک یا

 . یدلک هر داعس رد 1م

 و ییدلبا و دع و و ب ی کات ا

 لیحما نمریف تو ندنکیدلگ هلینامزو تقو زلهدهو
 ىش ەن ۷۹ لدم دما روهظرخ ترف یاب کا ندشواح

 اشایدح زوکوا مظعا رزوو یدنلوا رفس نالعا هنارا وارکت
 . یدناف٫ مانعا هاح لوا اشا لدلح یلخ هدم و

 ىج درد نول امشب بم ۳۷ )۳ بل دیار اب لاع را ۱

 دا ناطلس ندا :یولح هدنشاب ترد نوا بولوا زمهاشدا

 كوه نیما ترد نیا ی لوا ن ی

 (۱۰۲۹) رایساوا نربدلخ مزا ندەق رع یاج,نکیا جنک
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 بای یحنشب ۳۹

 ٠ للا هتیراماظع فالسا هدحالصو دهز روفغم رابرهش

 یعار هنس را طاخ باج كنارقفو املعو تاداس ماودلاىلعو

 نه رش نم رح ردروصتام قوف یراتن واعم هناکیاوس رلیدا

 هلا هراس تایهوح یسالا یربا یهدنمان غارحبش بولوا

 و كرد ر دتا قیسو اه هن رز وا هح ول نو ۱ را

 هنسشابو شملیا مدقت ءرزوا قلوا یسهناستن یوبن باخ
 ی مط هداز و مسر ینلیلج سر" فی رش مدو هحوعروص ی دقاط 7

 . نالوا یرلهناهاش

 مار مسرو تک هرمساپ ېک مات دو

 اہ هاش ترم ہہر یم یرت

 مات مرقرا ترم بانک

 كارا ايم رق عموم زود مر و طا یتا
 ۱۳ ا اا . یسا اچ ردا رر یسەطق

 رارروس صلخ یی نالوا یحرات یرانوباه سولح بولوا

 ۴ aê عماج یهرانم یا نانلمقداب هلب رایماس م ۳2 یدا

 رود ییلامعتساو عاد وتوت هدهنایع كلاعوشملباب هدنراتموکح

 ۰ ردشلو م ها لتظل

 هح ۳ ملارا شم راب رهش ی اور ا رر مد وئاژ

 ۱ نواقو لوصا تار هدنقح تنعاس ثارو هدر ندننساح

1 



 توت عج

 نر ی دهم

 نر

 ناو
 کرک هلن

PEO TOC WETE 

EET 

 ۷ هسنامع لود ران

 .یلاوز كنيلج بوقعب هدنس8رعم هوصوف هکنوچ ردیسملیا
 5 یدشموا تاس هنماود كەس تعد 1

 .هعفد كلا هدزقلود یرلترضح لوا ناخ دما نا طاس

 زکلایو راشم اطدهع یو یینطصم ناطلس یراردارب قرەلوا
 اغلا [۱] ینسهراح هدعاقیسردنوک هننصانم هرمشط كداکدازپش

 .هناکدازهش کا كتنطلس تخم هلا علم یراعا هل لاسراو

 . رد راشهروب عضو یتوناق یی

 . ناطاسو لوا ناخ یطصم ناطلس دهع

(۱۰۲- ۱۰۳۲) 

 لح كلا ناخ دم نطا نانا ےک ا
 یرکس ندا کا چوا هلغمالوا یرارادتقا هروما دقعو

 ناخناهع ناطلس یسهدازهش لوس كناخ دحا ناطلسو لازتعا

 .(۱۰۲۷)رایدروس لالجا ممد س ولج هدنراشاب ترد نواقات
 یسهنس ۱۰۲۷ اشاپلباخ مظعاردصنانلوب هدهنا را دودح

[Jهوقو هیسامآ و ادینغم ایرثکا هناک دازمش ردق هرصع وا  

 ةراداو قاب هن رهبر بولیرو قاعتسر ندیلوطانا هرزوا قلوا .

 ریزور یوکروکو نیما هلیمات الال هنرلناپ هرزوا قمریدشیل ] هکلم

 . نوچا قلوا یهنوع نواه باکر قفوا رب یرلهرادو رولیدا قیفرآ
 نو رومأم رر ېک سرد یجناشنو رکسع كولن چاقرب ندقاحواره ۱

 a o نیس و اطعا
: ۵ 

ER ا 
E 



 باب جنش 1 ۳۸

 e عوط هحوت Ee هلسد را هتک رج را

 ۱ روبح ههیلخحو كرت یر سس ل راد یافح راق یسلاو ناجاب رذآ

 رادرتفد یا رک كاج یخ عرق نانو هد واهیودزا , یدل وا

 قرلوا هنف الح ی ار ]رام دآ ا راک والثم ۳ اب یاب.

 تا 3 چاق رب هل دصقم و ترا یارحاو نادارف نو

 ینلن وغزوب هدار هلاغح .هسامع د وا بور دلاص ورلبا لو

 داخل وا تدالح راهطا نکمشلاق قمر هغلوا راحود هتم زه رب

 هننززوآ هنادلحتم تکرح وبشاو یدادبا ریخیست و طیض لسدرا

 اشا حوصت هدنسارح وارتس هلرهشود هنلط هاصم سابع هاش
 ۱۰۲۷) ۱ یدنلف هدهاعمو تفالا رم در دحش هلا ا یسهحاصم

 تزاسع ندهداق الب بعآ ك رل رس نارا هحنل وف كنالوقص و

 . یدلو توب یغد همفدوب یودبا

 عار ا راب ناتکلغ هلا رو اغ نلَس یارق لدرا

 هلح ادم یخد و ناتسهل هب هع رام ا توشود فالتخحا و

  هاتشدا ۰ یدنلوا برح نالعا هبهووب نع و کا

 تم هرفس منع تاذلا یرلت رضح ناخ ناهع ناطلس ناوحوت

 كهاحتل اع ها شدا ناقش ع تلود ناشی دنا رودو ۶ بودی

 یار ار ہد ردمشنا وقاک تلرد وک کسعرم مر ندهناهاش <

 . ءدنلئاوا تر ee) قرفیلوا کر اک هدهشرل:زلبا هعل اطم و .

 ایم یرغوط هلامش تفس ندنهاکسح دلو ات نوا وم:

 ۱۲ یک cl ۳ 1 یدل معو عو IE ۷ یدلبا ط

 ( ا ا

 : 1۳ فرط 4 نا : ۳۳ ندامهخ 4 هميم ر ور رقم رابتخا

E o 



 0 ا ود رات

 0 عرس ریس كر 3 یهو ط ند اتا نوباه تو

 و معرف تولوا لصاو تارا یو رتسدن د ی دوو

 ئر ا وژواق ناش نلارق دراو قلف یارک تنناح

 . h 0٤71€( نات وح ) هتک .رلبدتسا قاعاا هن واش م

 -هعلق دل رک ندنکدلبا دشح قرهروق رواط هدنفارطا یسهفلق

 یلساک: كنا عا هد هسی دنآوا .موشتاعفدااب هتنرزوا رویاطلرک و

 اهدا و: یدمهنلوا یا ر 0 طا ممدع. لرکسع

 .هلتموکح هل نامه قرهلوا رکلد ندنلاوحا لرکسع یرلترضح

 [ ] زیدروس تدوع هلبا تنداخو حاط دقع

 ندنوک لاعقنا نالوالعاح هدنوناه باق هدنقح راب رجکب

 تبار تاو تو ای دوام
 راع ور ,هفولعو یتازاحم كراندإ کو هد تقالخو ییلم
 یدلر دشقیح یسهفاط یرکسع هلباتاقییضت یکیطقو حیقتت

 .یراح هدنتفو یرلمابظع فالسا یرلترضح هاحو هاشدایو

 لود ناسا تق درسا ی یراترا
 كنسدنهارمعیمهحاوخ راکنخ تان . یدرولوا د ونشخ ندنوب

 یرلکدروکیرلودنک و هلع وشل كناغا ناملسیماغا هدامسلارادو

 جح یافا هلدصق هلازا یییونعم رات نالوا لصاح ندانژر رب

  ۱ Eیردفص راوسهش د راکزور یا نرفآ » گن عاش «۰

 .ناتسها تا ناف ناطلس ورا كا كنب دئاصق کیس هدیصق یهدنعلطم

 و e ا نس ساع ۱
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 باب یحنشب ۳.

 هنناکرادت هبرفس مزاول هلتعرس كرهدا تس یا فیرش

 ندر هدرانوک یح هل کا .ندلوساتسا ن 1 ی دان شاع

 ندع ناسراف ینواه رفس زاج هکنوچ یدوق ید رطاپ هر

 ردینتم هنندصقم كبك ندهد كنولقاح وا هلیسترت رکسع یی

 1۲ ۶ هو یدبا یتمشوج یخ هک برکت فر ط وید
 كنعارصم « یرکوط نکو اواو ك :مزارگسا یرلرا

 ا هلی شام هبوسشراق نا ویناتسا هلهح و یسهدافا

 هب واس تافآ راسو یعوقو الغو ط8 نددور و دامحا

 . یدشلوا منم هناهذآ هشدخ

 یافدصابولوا عمتح هدننادیمتا یرلابروز هاسو ر

 نسحاویلواندنرک ذ ینوکس هجنلوق یوو ندیا نود یتلود
 یتاخ اشاب دواد نک هردص هنیرزوا هعلا میاقو ماطر نالوا
 ۳ ال ناق دا نا ناطابتت هلتراتاتخ + یه وخ هوغو

 . (۱۰۳۱) هلع هللاةحر . یدلبا شون ینداہش تی رش

 نوا یسهنس یجنکیا زوتوا زویجوا كن هيلا تنطلس

 كتطلسو هدنشاب کشزوا نالسرا ر نالوا زمهاشدا یحتتلآ

 نیدونلایذ بانج یانه هدنداهش یالاو هر یسهنس یجندرد
 کل یحشرب نایلهرق یزمحرات فاح . ردشلوا رسم هلا

 تو . یدردنا دیما راتمدخ كوس تلود ندنتمه ولع . ر ردو

 ۳۳32 بو یر ردا یوو تل هجرکیمهملظ

 ی : حتما ا
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 ۳۱ هسامع تلود جرات

 نوک اند وا لخدعدیجافر نداره هروآ یحنشب شعلا ع

 نعل هدراهلشف ماشقا ره بولوا كح ندنرتفد قاحوا هروا ۱

 هعابا زر روس مه .ندب ون هدهسا می مان دب هلا نره و

 هنعاها هعورشم ريغ لاوحا هڪ یرانیغزآ قاحوا كرهشود

 ["]ددراشع وف هرلهطرو كوب یلود هنس یللا قرقو راعمشاآ

 مدع (۱۰۳۱) تورو سولح انا ناخ ییطصم اطلس

 روما نوت یرابشا لا هب رک ع فلاوط هلدسح یرارادتفا

 كجو لا ندنرادص یالاو دنسم ات قرهلوا یلوتسم هلود

 یا س نوای ل یو دا هرج ون هن راکدتیا ردو هتل ود بصانم

 ردد رادامز الا و قمشب راق لا دل هلع تلود رودو ندا دادتما

 ین رلازمسیازح قرهارغوا هماقتنافبس لح ناخ ناععهنوخ

 هس ورډ هدف رط ره بولاق رسحاصتل ود اص هده سا ارل ودل و

 یدلزاو هزارش هلسس تاشاعتغاو تالامعتسا ءوس ناقج

 تنطاس : ردرلنو ارزو نالوا مظعاردص هدنرلن وام دهع ۳

 برح لوةشم هد هساربا دو دح بولوا بوصتم هدن رخاوا ناخ دجا

 دم زوکوا قباس ردص یقرهنلوا لع هدناقوت اشاب لبلخ نالوا لاتقو

 هدندوروخدزکدقآ اشاب ىلع هل زوک ارد نادوږق و ی دف وا یا اعا

 تأفلالذب هدنقح ندنکیدریتک مانغ لام رادقمر هلسیک نعشد جای

 تافو هدنرورم یآ چاق ر طقف یدنلیق تاهایم نرق هلترادص رهمو "

 كرك . یدلوا مظعاردص اشاپ نیسح همشتب ندتلیشاب یجاتسوب هلکعا

 ناتسها هن تام ناطلس اشاپ روالد نالوا یناخ كركو هبلاراشم یاشاپ
 یوک هعقو بویمهدیا هرادا .نسح تي زا تعرع هنو یرفس

 i 7 ندف رط هایس ئاشا یخد یسکیا



 تاب یتش ۳۲

 ام رات رت ناخ ینطمناطاس .یفشودهتجما مطع نارحشتل ودو

 ۲ یک او اونا زااتخا زارکن هرکس ندننطلس ردق هام شب نوا

  یراترضح عیار ناخ دارم نالسلانم نال وا یناخا دا ناکدا مش

 شدروس التعاو دوعق هتنطاس ر رس هدراشاب تردنوا زونه

 اه راد لحما هرکص هن ها نوا روفغم نافاخ (۱۰۳۲)

 | [*] زذشملوا

 E 7 قم یمابع راه كرارش

 یاب وص زکب نالوا یذوقن بحاصو محرم كنقاط یرکسع

 ESOS لاو دادفب كرمریدتا لتق ناشات ىلاو

 ۲ ۱ A FARE یتسلروس هیحوت

 كره روک تازا "یعاد هدتلود دزن یهاخهناتسک تکرخ

 یدیا شادبا رومأم اتاپ دما ظفاح "یسنلاو یکیزاید ی

 یدادفب همئديشا یرقت كنتسودرا اتاي ظفاح یار ص کی
 اه شاب ظقاح . یدخماا دادمتا ندسانع هاش هللدعو كعا ملست

 بودیا هوت هب یاب وص ركب ییکلیلاو دادخ نوجا هلئاغ عفد

 یور هات یییدلوا یعایتحا هبولتارا را د هلا یوم

 هو اشا اد رثن انلوت هدترادص تمدخ هدنراتنطلس دهع [*]

 نیسح هرم اسانو اشاپ دم یجروکو اشاپ قطصم لکالو اشا نیسح

 ناخ دارس ناطلس اتعاب ىلع شکناک بولوا اشاپ لع شکناکو اشاپ
 شا یدص ههبض مرغ تاکرح شعب ه 2 E كءب ار

 ییثم باک را اشاپ نیسح هرم ..ردشلوا لوتقم ندنفیدل وا

 9 e نالبروک ردات



 لافغاو بلخ ا دیعو دعو ا هاش ا ده

 تسد داده هلسحا شوف هملو ا كتاخ لوا بودیا ۱
 ا ریو یا ۱ ۲ چرا یی ی ۹

 راشعل وا لتق هلنا هاش سا در نڪ یلغوا .یجحد هرکص هام

 ا یا یار جادو اهن

 كلاس رات رضح دیش ناخ ودا بر یایصع ناب ما ۱

 د هدنابالو رل ای رچیکی ناقیچ هزوب هس  رزوا یر قو

 یبرلکب مورضرا ندنرلکدلیا تئ رح هکلزسردا ا ضیب 7

 لف یدارا وا لوقا وک .نانڵوب هد هعاق ا ب ت رق 7 اشاب هژابآ

E iبحاص یا هلس بلوط تم نود  

 تسار هلا شابوا ر رو كہ زود یی دالب کک نا ت

 ناو ییغوط هساویس هدا هدنا مادعایهایسو یرچکی ییدلک

 یغت مو اشاپفسو نوالف ندنراناری«ربم یلاوح لواو .یداوا

 دالب تر 2 بودا روج هقاحل | هودنک یاشاپ رابطو اب

 0 لو دیدن تاتو بآ ها سوق لتقو 2



 باب یحنش) ۳:

 ناطلس نا عیار ناخ دارم ناطاس دهع
 لوا ناخ دما

( ۱۰۳۲ - ۱۰4۹( 

 ۲۰ ناسا دم ی رم وا عا همانا ماذا

 اشا دم سکر چ یمظعاردع یجنکیا كنراترضح عبار ناخ
 i هے یدادغل هدعلو هعف د. یتسهنتف اشاب هناا ادا

 یودنکو وام وات ییلعمح شاپ هژابآ هدهمداصم یار ب ولوا

 همورضراو ید رابحا هتاخد یرلاشا نانل وب هداف روهرارف

 ودتنضرعم ارج یافعتسا نداشا هزابآ هدفدلاق لح سم یا

 وفع رهظم هل د صو هبلحاد “هاغشم عفد هلذل وا دراو همانتلاحد

 .(۱۰۳ع)یدلدیا اقا هدنسهدهع یتلایا مورضرا بولیروسب یلاع
 نوچ اکرادت یرفس دادغل اشا رم و مظعاردص

 لاو ا نرخ مزاج هدکدلبا فذوع هتساتهم تاقوت
 ددد ج ردص بولوا نیبماک هلا نواه رهم اشا دمحا ظفاح

  ندکدلبا مزاول بوتر هلبا باج هرکب زاید یواش یودرا تيه

 هدنلناوا ۳ eo و ما فعع هدادت ل باح 2 2

 هلاراش هیاشاب یدلبا ماشنحا تاقدا رش بصل هدءارور نمار

 هقدنل وانایب راب ّ لوقعم ند قرط یساصا ودرا هدهار یاتنا

 نزفال هلراباوج ردهدمینحیراراتحتا كدادغب كما قارص زس
2 

 اا ترشامم هبه رص اح تالا هماقا هدهسا رول وا راکتسا

۰ 
1 

3 ِ 
 ۳ 2 7 ۲ 3۳ ی <



 ن هناّع تلود خش رات

 راسو رلپوط كوو هحنابروک تمواقم ییئدش ندنروصح

 -الک نن دیو تلفغو روصق هدنیاحصتسا یاتس هملق مزاول

 ناز تسا یرلامروز ءا ود ی لوا تاو هتل
 یدب هداف الب هدنهاکشس دادغب هرز وا لاو تا دا

 هدشاهن .بولوا لا قو بررح لا ساع هاش ردق یاب کس

 هارو بارز ز زا وط هار جاها ای ام رک او

 ناش قرود دوز ڻواه یودرا قرهللوا افخاو رس ٠

 لیلخ قبسا ردص هلم نع كناشاب ظفاح هعقوو . یدلبا تدوع

 . یدلوا بس هنترادص كناشاب
 هخسخا بولوب هحرف ولناریا هرکص ندنتعزه كناشاپ ظفاح

 شملبا زواسح یفوط هنن راف رط صراقو هرصاح یتسهعاق

 هدقدل وا لصاو هنهاکودرا تاقوط اشاب لیلخ دیدجردص . ید

 یهخسخآ هللا رکسع هقرفرب یناشاپ هزابا یسیلاو مورضرا الوا

 هدننسارح مورضرا زونه اس ءا هزاا ر توو ر را هلک

 ضروف هب اشا نسح كنلشيد كنعلنادناموف هبصراخ ف رف نکا 1

 ندهلماعمو یم هتسهشاس تائی هدقدلا رخ یعیدناوا لیوحو
 رام یاشاب هدنبرقن كناشاب ن كاد لو
 ماعلتق هلفغلا ىلع یندارفا یلوقوق هلمجاب نانلوب هدنتیعمو یہلا

 روس ییز دوغ هدافوط الدا نک اک
 ناق دزاآ دیو را( ایک ا
 یالوط ندنناصقن كاع ر تالآ ا باتش هیءرصام "



۳۹ 
 سس حصر سس

 ۱۳ تب اتا اع هادشو , :یبیالوا قفوم

 بم .(۱۰۳۷) ید راغ ندحیلق ی راظفاحم

 ج ینهماع تولف هد ا یعوش كنەلۇم و

 قازقو [۰] قاع ثكیارک" ف ج یاخ رکھ ۳ ییدلبا

 یلخدم كنج ا زاغو قرءروا ییلحاوس کد هرق كن یر

 یراهابدا تاز وات كن رلابروز قاحواو راقلانف یک. یرلدب دم

 ٠ ورخ ۍلهنسوب ترادص رهم ندنگیدلیا لو E ید
 ندنفلاغایرحک اشاب ورسخ ۰ (۱۰۳۷) یدلرو ناسحا هناشاب

 ا یهبرکسع فا وط هلغل وا مدا رب ردمو ترس هجا تنش

 راک رصم و نع هلا a کم قراره یدلا ها۲ ماظن

 هراف رطل وا ددح ردص هلغلوا اد تسقانم هدننابم یورک

 ِ ندیا ثدح هلا هحع و یدلبا نتف نیکست هلمازعا رکسع ندکب

 هوقو یدّتا در دح یههاس دوهعو هوس یسهعزانم دودح

  fاخ عرف هر  یارک كا هدننرادص اشا نیسح هم ۱

 ا كنساغا هداعسلاراد هدعبار ناخ دارم سولج یارک دم نانلوا بصا

 " هعرق رارکن یارک كبناج بوللوا لزع هلیتموصخو نیک ةقلاس
 هداعاو عفد یارک كرناج لا نایصع نالعا یارک دج . یدشلردنوک 3

 یاغود یارک كبناج "ندنفیدالشاب یخد هتاضرعت هفارطا یک ییدلبا
 هنشاب یارک دم . یدنلیق سالجا هعرق تختو لاسرا ههفک هللا نوناه

E هعوقو هدهس دلا موش هار هاب هلیساقشا قازقو یاغو یغیدالب وط 

 كىنصم لغ روهشم کیارکتیهاش یردارو لوتقم هده را ناک ٠
 مادعاهدسودر نالوا یسافنم ا ارخۇم بواوا روبح هتلاخد « ردیما ٠
GTS . ردشلدا 

3 

۱۳۳6 E az 



 ڪڪ ڪڪ ڪچ و ےل ل = ا

 یدلا 1 و عون ك رحت یضوط هب 4ہک رش دونم ها

 یتیم هنس دادمتسا كناشا اا هدق دل وا لاو هنسارحخ ناحرت

 كمر همورتضرا كماخ یسمش هلک شع :نارا ردق كيدل نوا

 نر یک یلهعخو ]قاب میش نک اکو راج سنت وا آ

 ا یب اک صزاف هرزوا مارو دادم هر هعق و ۱

 یو ی اا کک هرات رک میرس ریس
 یناشاب هزابا...لنا.هرضادحم نوک قور نکا سا يا و
 یسهظفاحم باسا ریمعلاب قسهعلق مورضراو راجا هن امتسا 3

 - ییلهتس ۱۰۳۸ احصتسم قاشا ه وا هب کو

 هزایآ .یداوا. لثان هبیدایوهش تافتلا اوا ا ١ وک
 راتبا .یزوا !رخیومو هنو الواو ياغدا وفع رهو اش "۲

 قوس ها را تناح هلا و رد ص هدنرخاوا ورک ت 9 : 7

3 ۱ 
 هبل هرن یتسایاش یلالح نالاق هدنحا ی وطانا تودا تمظع نشون ۲ 3

 هاش هرکص ندتطلس هنس چوا قرق هدنلاوصو هلعوم هیله

 نقص هاش یدضح نالوا ینشناحو El تافو كسابع " دز اد
 هظفاحم ییاخ :لتنزا هاتماس هد رک ودق كس قرق :ندیادمه 3 و

 هلیماکحاو نیصرت هلبفلآ رخ یتکیدلبا لارا نوجا دودح .
 رلکب بلح ندنسهعلق روز رهش ییدروت هماجتاو ینیدشارغوا

 هدنحتف دادغ هک لبا اغا قطصم یسادختک لوف ییاشاب یاغون کب

 هب هلب اقم تمدح رداشان ییطصم هرف رومشم نالوا مظعارد ت



 و بی نیش قاب  ayگی( تو ی ی ۱ ۶ ۹
 اه ۳

 ِ ا ۳۸

 نالوا عقاو هدنراوج یسهملق نابرهم ۰ یدلیا مازعاو رومأم
 ةش بولوا لوتقم ولناربا بيرق کس زوتوا هدهد دش “هلتاقم

 رو ص ناخ هدک دلا تدوغ ههاش هاکرد هللا ناخ لسز فوسلا

 . یدلوا رارف تمس مزاع یخد هاشو راتفرک هتسایس ریشمش

 نادم بولوا لخاد هناربا روستک محا.زعالب مظعا ردص
 ادا و ف ر ا یشلاوخ دواهو نزک دو

 ارحا یتش اک ینلباقم كتراغو لانق یتیدلوا یدصتم هدنراوج

 موم یضوط هناهفصا نالوا نو وفص هاکتخت هرکص ندکدلیا

 هحنح وم دافلایطق نواه طخ نالوا دراونکشما ررقت قعلوا

 اشاتورسخ .یدنلبف تعجاص هساح دادغب نالوا یصقا دصقم

 ا تاراج و نیدات رار هلغاوا روو مدقم
  یسهرصاح دادش ندنفیدلوا لماع هلدوخ ارو زووخو

 تاکرادت لاک او یدلباتدوع هلصوم رفظالب بوبمهراقج هشاب

 هرکصو ندرام "الوا نوجا كمتک هتیرزوا دادفب راکت هلبا
 ۱ وا <> هتفقوت دق یاب ید لات هدنرلا رض .رکی اید
 لح هنتواخر هجنراکتشم نالوا و وم لکا

 رزو هدنو اه باکرو لزعنم ف هلا هق رتا یخادرب قرهلل وا

 ل دنسم اشاب دچا ظفاح قبسا ردص نانلوب یا

 ۱ . (۱۰ع۱) یدلوا لثا
 ا ا. ۱5١) ) مع تروم عوتد

 0 رکتسع فلاوط ندنف دلوا شعوط قافآ یرهش “لولو



OGLE E ak Eهو ور مک رو ی  

 ۳۹ هماعع تاود خم راب ۱

 یرومامنلک هلا نواهنامرف ره د زیمتسا زاد رمم ی رغ ندنس

 صاو لاحعتسا هعنم هیلاراشم یاشاب هده-ہرلیدتسیا قمل ەراي

 یودراتشهو هماقا هدناق وطینودنک و یدلبا لاثتما مالا لوا

 دور کو کے اوط و یا ا
 ا 3 ندندوع هلوساتسا ندنک ودا راک شا یی رس

 ۱ . بوردلاق ناغزف یرلایروز هاس ر كناشاب بجر ماقمعاق

 ناطلس بورد وا هسراودنک ید ینقاط شابوا كنبرحکی و

 روضحوهدنرف رشت هنناوید قایا كنم راترضح عبار ناخ دارم

 كناشاب بجر . رایدلبا راستحا هنلتق كناشاب ظفاح هدنراتویاه

 . یدنلوا ست رار وغ
 اسا تجر [۱] یدشقا یح ریهش لضاف مالسالاخیش

 یا لیامور ردص بولوا رو هبافتخا ندش دلوا تا

 یدو یهیمالسا تخشم دنسم یدنفا نیسح هداز

 هلاراشم یاشاب بونلوا وزع هیاشا ورسخ یعوقو ككراهتف وب
 نوکس دام ریع وش كتفکو هجا تسایس ی هتشک هدناق وط,

 لاعشا هرندرب یهنتف هرارش نالوا هدقههدلشیا زونه هدسلا

 .قاآ هغد ییا رر ا راد

 یتراشابكناسک ردق شبنوا نوا بویتسیا ین راف رشت هنناوید
 اشاب ینطصم رادرتفد و اغا یرحیکی ندرلنوب - رایدلبا بلاط

 یسیکیآ هکردیمودخم كنبدنفا ابرکز مالسالاجش یدنفا يم[۱] ۰
 . ردندهبامع یالع مخافاو ابدا هلحا ید -



 مظعاردص راد هتفح هل وا دصق ءوس هدنقخ یرازدار هاشداب

 . هچردو هک یدلدبا روح هننسهارا لیفک یعالسالاخیش هلن

 ۱ ۱] ۰ ردلکد ا اهد للم ر فلک رشیاداب

 E ا تا ۱ لا رت هم ءاتراب

E۰ تی نالوا زود رم هذن رابط اراعا نوا یر  

  كتلود اتصم و E تاقفا ا هراهظا ندالحو

 - هنیراتناتمو منعموح ص ناخ ماس ناطلس هدنناص وصخ یمیظنت

  هجوایمرکبیراف رشنس .یدرتسوک هداملاقوف رادتقار لداعم

 نمضتكنما لوق یراقدلوا هدقمیشاط كن هبرکسع فا وط و غلاب

 . تمالسیرلکلزسدا نالوا ریاغم لک هتدوبع فاطو ییدلبا
  هدنراوبام درزن ینیداوا ندداوم داند الا متال نوک او
 عهد هتنطاس “هلت ر وما اراعا ندنسح لوا ندنعب دلوا نیمتم

 : شا زونه . ها دوس وس ترشابم ها EE لعفلاب هلرادتقا د

 : هنیراروضح یا نالوا اقا سر ندهلر داب لالتخا

 باطخ ؟یمراو كاتسدبآ یثاب بروز لا وط عقاب لک هلا ت

 یابطندنسارزو هق یو اه رهم بوردتا فالتا ا

 . رابدروم ناسحا هب اشاب د فورعم هلک. د یصداپ

 يدا نیسح هداز یخا هللا اشاب بجر نالوا لینک [۱ ۱ ۱

 *یدشا هکردرلشلوا لّوتقم- لا هاچ ر قروا ینازج كن رلتکرجآ

 وب ۹ 2 رد سجا دل رلمالسالاعیش نانلوا لتق هبلاراشم

 ٠ ترضخ سو e نر انواع اخ یا نوادر



 قابا وا یا مشح ی هایش دداا عیاقو وبشا #۷ ۱

 شل هلاع یک دل ت ر ل یار ۶ وا 4 ارلنوبو ا

 رال لری دنا هدل د 2 احا كنناط,اخ یار ندنغیالوا

 یرلابروز هایسراپ : رحکی هاش واعم لول ود ناکر ۱ هلو ققفاوم

 یس a نوا ندن رهشس تواقش و طل ب رزوا

 ینیدنلوا ماود هنازاح و تان رج و قفل و ۱ افاو لتق یرحتلا ِ

 ییدلکتساز بوارک لی ازم زا رضح هاعدات هد

 یهرضم صاخشا قوج ك هللا یعاسی نوتنو یرلروز 0ُ
 ندیهاشداب تباهمو یدشود ور وف هنلق كنهماع هلکمردتنا لت

 تخار تلود بوقلاق ندهنروا ی: قانروزو یدکروا لد
 | یدل نن و ۱

 هاش را ۱ .عه) یر یه رقم باغ انا ِ

 هدهسیا شمهشول هس رح میاقو هلا ولنارا ور ندننافو كساع

 قارضاح هقا ع رغد تاذلاب هلغلوا نواه ریمض رک باح داد حجت ۱

 راب رهش ًاقضوت هتک ا ٠ئ رلکدشا ةا ی کر

 ندن رلکدلیآ تد لیوحم هت رفس ناور یرلترضح راعش تلالج

Notهدهار یاتناو رفطو زوف تار عیقر هد ا لوس 4  

 ر راک: نالوا هدیآ الح روطو ااغ 4 که ياقا

 لتق ناماالب ییا ماو ماکح نالوا تیاکش ندنرلیدمآ و لظو

eدصقم : «یدلب | رسم 9 هضف یناور هما لق  



 . باب یحنشب 3

 یوا یودرا نالوا ثالهبلغ هدهس دبا هان وکار قعلوا موم

 a راقابآ كهاشداب هقش ندنعح هل وا لکشم قمردنراب هدرلاروا

 ناورو یدلر و رارق هئدوع ندنکیدلبا روهظ ید قلع سیرقن

 نوک یناخ ا نالوا شما تااخد قرهنلوا بیرخحتو به

TEهر سا  
 یضآ م بودا هرصاح یناور مج رکشل هدنسهروا شق

 ادعا تسد راتفرک ناور ٌهملقو اراد لحترم احورح اشاب

 ردتقم هدادما هدلح ییدنلو هدمورضرا مظعا ردص یدلوا

 عویشییدلک ورلبا ندباقرتسا ییاشاب یضت ی هسیاوب بویمهلوا
 اغا ماربب ماقمعاقو )۲۰٩( ل هبلا نم ردص ندنغی دلو

 . یدلوا لوصوم هبارک .تلاکو دنسم

 ناخ اک كا اا نواه تع نع هترفس ناور

 هح ندشدلوا راتخاو لبلع هده سيا شملف اا هرقس

 یلغوا كمارک یزاغ روہشم عرق تموکح ندنکیدلیا افعتسا
 ۱۳ ا ارام . یبشطر وس مانع هارکدتیانع

 دوب رک كلاس هلیق فن ازریم ریچاق ندنساصا یاغون نالوا یقفانم

 ربقناقو ودك دا یهاشدا ءیهاق ٌهوق طقف بولوا ناصع

 تیانعادتبا هک احاب هدنوباه روح هكرهلدروتک هلوبناتسا اژرم

 رادمزاع ید موق یازریم هدعرو تسابس م ځي فده یارک

 ض هنسارآ ترو راب ات فّاوط ور ندامزر و یدنلف میدن

jnیر تی  



E E a ۳شی  

 ۳ هسامع تل ود رات

 قمشلیف نيلاتاذ حالصاو فلات هلیس- هلازا كندورب نشود : 0

 . یدلرویب نامرفو صا هیارک ردا دیدج ناخ یصوصخ .

۷ 

 دن .شاصم رقع راز ع .(۱۰4۸) یلودای رف یار
NVنواه باکر هج اب هاحیلاع هاشدان هدن سهلا ید  

 بورویب تکرح ندرادکسا ًاهجوتم هقارع بناج [۱] هلییه
 تاودا ٌهماقاو تاصاوم هنهاکتب دادغب نوک یحتدب ناسقط زوہ

 یاننا اا مارب مظعا ردص . رابدتا ترشانم هقضا و رصح

 هدم و ه هعاق ید اشاب رابط نالوا ییلخو هکما تاف و هدهار

 هرق ابرد نادوبق یمظع ترازو تمدخ هلغلوا تداهشنع زاح

 .بوروس ردقنوکقرق هرصاح . یدلروس عیدوت هیاشاب ینعصم

 هنر دن وا باسن ا هداتما مج هاش نانلوب هد مات نیش رضق

 ناخ شاتسکب لف طفابحم ور ام نراها سرو و

 .هاشداب توللوا حتف دادقب 2 ۱۰۶۸ ) یدلوا روح هب امتسا

 ندنراقدل وا جا زلا فرحنم هلببس سی رقن تلع دادتشا یرات مضح
 یو دک " كر۹ءابأ هلاوح همظعا رود ص فرح حاص صا

 هلومناتسا هالا ازغ نطنطم هلهخو یرلهعدق تداع كرانامرهق
 ۱ ۰ ی

 .شوح ورم د هنس ید :اشاب ییلعصم هرف مظعا ردص

 قره وا اپ كح لوغشم هدن رلدح مس نارا كن هبمالسا

 م رلب دبا رضاح یخد اشاپ نادوبق هلا یدنفا يح مالس الا جش ۲۱1 2 ۳



 ۱ ۸ نن هاشو 2 لزا ی رلحابتحا هشاسا و زوضح

  دودج نالوا یعرص ان الا ندنکیدلک رایحلبا ها زای حلص یخد

 .٠ .یدلبا تدوع هتسلاهتطلسا اراد كرهدیا هطاصم دقع هترزوا
ND LE Es! 

 و

 هدنراشاب رب زوتوا زونه ندسیرق تلع یراترضخح میار ناخ
 7 نمطالتم مطاعا روفغم رار مش رد ول شل وا اقع راد لحم رم

AFOOT E NTهاشداب رب هدنسیدا و ناخ ےلس ناطلس زواپ بولوا ندهمناعع بد  

 نس فوقوو هجنامولعمو فراتعم طقف ید راهقو روح
 ۱3 ويا ر ك قاطلس هیرابتعا
 نوا دو صخ تاح وتف ندنکودا شلوا لئاز ید یههساش

 ۱۳۳ ی اا ایه: یدجهلوا لصاو عود
 ران تحت كناطلس مموک یرهدلاو هدرود یجترب رولیهللوا

 راب رب 5 كن رابروز قاحوا هلی نس تئادح بول و هدنرلتآ

 3 ةو یب هدرود یجنکیا ۰ ردرلشملیا مایا رارما هدنرلباغت
 ۱ ٠ لىقلإب بولآ هشیرارادنقا جن یهرادا مامز هرکصن دهیلالتخا
  تریغ هیتر و مظنن یتطلس هلت اصمو تموکح یارجا

 ضد هد رفس ناور . رددومشم یرلدقفوم ۰. ردراشعا

 . ردو یراه رادبح یوزاب توق یک یهرابوق ین روق هقنلپ

 2 لپ كنرلەنادنر برمشمو شارب ولوط یهن زخ هلد وه عج

3 

 ی

 ۱۳ هه .ردشلوا ناتشاد هدسان هعملا یئاطل قوح. دم

 1 تا نالوا قو و دنلب رس -- ۰ یمن نام



 E کک هينا كود 0

 .مو رضرا ۳ E : ا لوت را

 داو ناععودحاناطاس بولوا دل وتم هدهملق نسح ندنتاقحلم

 شمردل وط یخس ماقا هلمتعالب و تحاصف "هلولو هدنما وعا راناخ

 .لوف هبسدادع یمامد صاوخ كعلار ناخ دام ناطاسو 3

 ندکوک نده دلوا لام ید هوحج ET ا شفلوا 7 0

 .« هنسالب كقح یداغوا هلل د یه .هتساصف ماهس ىنا هرظن

 وچ اهدر هترزوا هروهشم همفو ییدلیا بارشا ا ج

 کت وه وط و لبد هنس نکا شما و هدنو اهر وضح کماملیوس - 2 3

 ملا راشم یاشاب هک | مظل هوه رب هنملع اشاب مارب ندارزو

 لی نه نا دف [۱] ( ٠٠٤٤ ) ردشلدبا قاتحا هدنغاوق <

 کوک اخه اک نا و یر اک 3 وا شما رادخز
 ا 2 ییفا لوح بجاو تهدم راج شلت . فن ا ما

aهدنده رف ۰ بدو شود  

arهرس ی ات 2 ا  

 a ا
 رک ا هری ر لر هریولاق ریون سرقت ا

 من رگ ام مضص 8 موس نفس 3 ی روح

 رام نم او E ا e ا

 کا ربا ر
 : هزکد یشمن كنیللاوژ هبردغ كیاشاب مارو هدا رو

 .. ردشمتا تافو هنسوا یخد یتفا یسکرت زوم ِ 1



 توت کف 1 3

 . نالسهشش ه یف هدهدیصق . ردشلاق لی یرخاه ندشدلتآ

E. 3 
r: 

 ردشمالک ز ونه هد زفات نعاش
3 2 ۶ 

 نادا دلو اموعص ر ارا ا ا وو ارش

 لوا ناخ دما ناطاس نبا ناخ میهاربا ناظاسدمع

( ۱۰:۹ — ۱۰۵۸) 9 
 یلص ها تحت یرلترضح مار ناخ دارم ناطلس

 .یدیشلاقیهاربا ناطلس زکلا نداع تب لآ بوشار ثراو

  ناوسن لیم [1] هلغلوامزتلم ی راس رذرشکت كهاح ون هاشداب

 . یراطارفا هربندرب نکیا یاشک هدیدو رظتنم سکه هنیرامتا
 .  مرحیکینداوالتخیراهدوجو یاوقنالوافیحت نا: بوایروک

 de روماو هنسلوب زو دلاقوف هدكنقاط نواه

 ترهشهلببقل هحاوخ یینج .یدل وا ی شملجآ لو هتنرلعا هلخادم

 كل رکسعیضاق ا تقو ۳ رارح مان یدقا نیبح نالو

 ردص هکعا ارتحا هغ وص یتور هشيارهو اقرا ردق هن ها

 ا یتاهمو راقو كناشاب ینطصم هرق شکناک مظعا

 3 دس EE تراک و یک وا نیتسلا ِ وا

 ۱۰۵۱ هنس ناضمر ۲٩ كد ناطلس یرهدازهش كلا [۱] ۱

 : 3 راسم قیرغ ا نوتو A ن 2 هدنرلتدالو هدنخرات

 ی ۱ . ردراشلوا

E 
E r. E 

 ر



۳ 7 

 ر زو لوا زار رک تا اتقلا ككرلتآ ندشیداوا

 ناد هلاراشم رزرو« )1 ۰ 6۲۳ یدل وا و هتشک لقاع

iهتسهب وسا كنس همهم هلتسم تاو بول وا نده ئ یا  

 ۷ 1 او

 3 لوا هل دنعتت و عهد  رلفا رف ناو 2 یلوتسم هن: هعلق یزواو "

 طقف ید نکو ووم هلاک قفس رد نا
 تلود حاصم هلسس ی یراق زسرادتفاو كلزستم كنفالخا

 ۱ . یدقنح ند رغیح

 بیرو هب هنس زوقط یرلت ضح ناخ مهارا ناطلس -

 E I ازع ةشوک رابتخا هرکص ندتتطاس ۱
 [ ددعا تدا تبرک توت ام وام لا هو اور

 ده یر اک بس ۰ ٥٩ ) یار كا ےک

 كب دن و روک دم هر زح هک هل وش رضا ءدن هدن ران واه

 . كرلاشاب یلع جیلقو دوعروطو نی دلا ريخ یورابراب بولوا هدف رصت

 دمحا ناطلسو تراغ دنمس لاماب تاعفدلاب هدب رل رقس رد قآ

 دلت و ارزو ندا ترادص دتسق زارحا هدیراتطاس نام 1
 ترادص دنسم زارحا هدنسهرصاح ِ دادغب اشا ینطصم هرق ۳

 ی ههرادا نسح یتسهئس ترد كنيناخ مهارا هدهع بودا

 هک اشاب دم هداز ناطاس نالوا یلخ . یدیا رادتقا بحاص زوو
 هن رلتناقر هللا اشاپ فسو رادطس یدارهشم هلک د یثابجویقناوج

 هدنغاسب هبرع ر اشاپ خاص رادرتفد نالوا نیشناحو لوزعم نمم

 .یدلوا نوامه رهم لماح اشاپدجا بولوا لوتقم هژمتم كجا لساکت

 هراپ هراپ ندنفرط یسهفااط یرکسع هلفلوا ندناشترم «وادا تاذوآ
 . ردششفار مان ود اشا دحا هراپ رازه هد رات ندلجاو و شل دا



 ا شب

 ۳ ید

 ۰ یب هیفس كناغا لس یک ال هزعم ندنغلاغا هداعسلاراد

 دیه یاغا كرمدیا ز طرمص یر تر رود -طلام هدد راقشنا سزدر

 ِ :E اود رمص روس یریخست و حف E ناخ

 ۴ وز ا هبنلع ا ی و ااو لا وما و

 ۳ ۳ ندنکیدرتس وک هر یور هر زج “ىلاو هلاح و و ندن رلکدتا

  ندق رادحلسو .(۱۰55) یدنل وابرح نالعا هه ثك.د و

 ` نواهیامنود ET نالیدیا زانعا هلقلناد وق

 2 رهطاو لحاوس نوناق بحومرب ا .زکد قآ هلبا

 و رح نفس كن رافاحوا برع هلی رب ® یرلاولریم
 8 هتتیعم نواه یامتود تامزاولو راخذ نالوا دص ندرصمو

 4 كما هنهاکشدب یمهعلق هبناح من و ندک رسا قاحتلا ۱

 . .یدنل وا قفوم هبەعلق حق ًاحلص كرهلديإ هرصاحم نوک یللاو
 3 2 ردو یع و زل هنشاو ریمعل ینهعلو اتا فس و رادحلس

 1 دیصتسم یتوناه یا ودو ًارفظم هدنس رقت : كناتش مموم لعضو

 i x a SEE ۰ 3 یدلیا تد وع هل وساتسا

 یهلاراشم *ی زاغ اشاب درج هدار , ناطلس نالوا تفو ردص

 TT 0 E ما كم وروح هد هناهاعش راظن هلا باقرتسا

 0 و راد ارد نادومش ت ول وا سام هدب رکو لوزعم

 .یدلوآلوتقم هلغلوا یدصتم هاوح تشرد هدنواهروطح یخد

 ِِ  ندشیدل وا ترخآ راد لحتم هدنلوصو هدي رک هداز ناطلس

 لو سصز یظفاع هبناح ندنکلیلاو ندو ییلنادناموق دبرک
 2 ey یدلدیا هبجوت هباشاب نا ید روهشم نالوا



 4 هبنامع تلود رات

OEوای همت چوا را رد  

 رکسع ندهلع تلودفرط هنسره بولوا لادجوبرح لحجر
 دیرک هلباقلاب یسامتود كيدنوو روناوا مادقا هقوس تامهمو 1

 هان هيلفر اتو یرنال و مو کرم وز

 ماها هنر ختو منم كنتاناعا درك كلرهلك ودق هنسنعآ تسزاغوب

  هدنغلنادنام وق دی رک ردق هنس نوا اشا ناسح لاج ىو الا

 . ردشملبا مان یانها هلا تعاحش رت ام ییدلبا زارا قرەلاق

 قفوم هریخست ینیلاوح اک افساو دشالو وماسیکو ومسر
 لئدش هتمشد هل هدرلنامز یشدلاف مور نددادماو شلوا

 اد رک کیف هل سوم رب اد کل ایت

 ادب هلهجو یفجهنلوا رکذ هدیغاشآ یدا كعد یحوتق ماعا
 . ردشلوا رسدم هرکص هنسشب یعرکی ندرفس

 ناطلس نا عیار ناغ اف ناطلش مع

 ناجن تارا رب

 نور

 ناخ دم ناطلس ناکدازهش رکا -- . یرینهام یم وم ۱
 لالحا ممد د سولح هدنرا شاب ید رونه یر ر عباد 3

 یالا فش دنلق هرزوا هنس تنطاس نیرد باد بورو

 یدل وااطعا یراششح جی یر فونصو 4 ارج 73

 4 . ردشع 2 لوا رخي ا



 باب یجنشب 5۰
 ل تب تست تست سس تست سس سس زا سس تست

 ینجروهشم نالوا شملیا تور باستک | هدهشحاف تروص
 یسترا . یدلدبا طض یسهرثک لاوما قرهللوا لتق هحاوخ

 . یدلو عوقو نواه ناتخ روس هنس

 كلا راشم زار ہش س . یی قل ہر ور جوا كلر ر طاس رع

 .رولس هنل وا مسشهرود چ وا یراتنطلس دهع نروس هنسزا قرق

 هنت رادص كناشا نیک لبر وک ندنراسولح تیاد رود یحن رب

 كاب رات رضح هاشداب قرهلوا دتعردق ه ۱۰۹ ند ۱۰۵۸ یعب

 ینیدل وا نراقم هتناس كقشاس دهعو قداصم هرات واص نس

 و ینکیا SA ول رد راوا هات

 یعرکی نالوا یراترادص ماکنه كرلاشاب دحاو دم ییروک

 ا تنطلس هدرود و کدام (۱۰۸۷ ۱۰۸۸-۰ قالس ر

 کو تک تک وش هعفر هست نم یمادلوالصاو هدساخ ناملس رود

 ا دم تنطلس رخاوا ید رود یحنجوا ۰ ردشعا تدوع

 ندروما و كارا ولر وک تولوا نامز كلەنس يبانوا نالوا

 رغ | هلا هرواصتم لود تلود هدزود وا هلتهح یدعام

 .ردشماغوا ههعاتتم تاعیاضو شعلوا اقلا هبیموم برحرب

 "ال یتسهس رحو هکلمو هللامو هب رکسع لئاوع كرود یحش رب

aمر  : 

 ا ٤ یت دارس كن اطبم مس وک ۱ مگ اوت راقامرا

 ا چ مراپ ییود ا٤ قا وقاو قو« تاب رسا ۰ یس رب

 سولج بس و یی ہرارک و ود وا کی راع ۳

 یوزر



 ۱ ها ندا ما هلوساتتسا نوجا ۳ ی رلهمطع هلسسانم

 ردص كرهدبا عمجم هننادیم تا هدافتسالاب ندتصرف ییارشح

 كن دتقا محرلادبع مالسالاخیشو كناشا دمع قوص مظعا

 با نایرحیکی دیدانع مظعا ردص هدهسرایدلبا باط یتراشا
 ید هعفد و ینارشح هاس هلمسل الد كرلنا ندنغیداوا قفتم

 خادا یراق زوج راو لگو هری تتشرط

 مظعاردص بورا رلاغا هسرزوآ هعفوو (۱۰عر۸) یدلداذلالله

 كب ییامقا هلاراشم ردصو ندنع دلحا یرلهرا عییطل اب هلا

 رزونس یقوک ناودر ندنغیدلوا ندراراک ابر نابع واهنلاوقا
 نوع ترادص زها هلو اه بات «یعرهم رو كسلکد یسمدآ

 ناسحا هباغا دا هرق یساغا یرحکب قرهنلا نداشاب دم

 . یدلروس

 اغا نیدلا حاصم هجوق ندناطباض یارک اشاب داص هرق

 یلج یسادختک لوقو اغا ینطصم شواح هرقو اغا شاتکبو

 هد روا ودا ت شام هاو یا را هاکرعم ها

 عوقو كناغا نیدلا حاصم هجوق هدد ناراب كرکو هدومزآ راک

 و اتو ندن راهدت زا هد رلهار رشتاکر ح هراس ددانصهلسافو

 هرادا هدنسهرا ییالخادم و تازواح رادورک ككرلن و مظعا

 لوح هنکلیلاوندو اقعتس الاب ندنفیدالک !ینکح هم هدا روما

 (6۱۰5۰) یدلباترادص دنسمزارحا اشاب دما كلم و تیرومام

 ۱ ا ود رات

OY 



oYباب یحاشل  

 ڪڪ ج ج ڪڪ هک >< بس

 رلن ورف ییتخو رف مر اسو او تا هدلوساتسا هقشب ندکدشبا

 یقاط فانعا ندنرلقدلبق رصحتم هتنرلودنک هلیداشک رلناکد و

 ۱ ا تقو رادرتفد قو اوب ندنزدخو ظ 8
 ههلدامم هدرب هناکوکسم شاغتغا نوحیساطعا هف ولع كناشاب

 راده خر نوت قوسباب رای الوط ندنسع اه والعیعتع هفا رص

 مالالا خش ۹ كس نوا نکس ندناط فانا نر هلغل وا

 ا ا هدنکوا یغابروق كندا ر رادع هداز نیل مرف

 هلیساحر كا ن واه عمسلاصب ۱ ی رالالمرب لاحو e و

 ال رتک واج یارس بورشود هت راکوا یهلاراقم یدنفا

 توقبح هنناوید قاا یراترضح هاشداب ( ۱۰۰۱ هنس ناضمر )

 کلمورلیدروس رادصانوبامه طخ هدنقح یساغلا كنه ورم لاظم

 هلن رادد كاتا شوایس ندنسارزو هق هنر كناشاب دما

 ۱ .. یدلو تباه

Eشعلوا ا یرلهلازا ارتاغا ا  

 ۱ ا اع اهنا درد فاتما نیا

 ا ارا ویا یسرا هلرلافا ناطلس مسوک هدلاو كوي
 هدلاو لصا اهل ااراشم ةدلاو هرکون . یدیشمغا تم هنب راصیاخت

 كرلاغا هندوصخ یاقر عفدو یذوفن رسک كناطاس ناخرت

 Ess ط ناطلس ناخر بودیا ب اط ی راتنواعمو تا

 ممت یراهلازا كتاوذ یماسالامولعم AT ناذفنتمو

 | ندنکیدنود ةه انيل TOES نالیروق نکا شتلوا

E 1ا 5  

 ۱ و چ ۹



 o ۱ هم امعتل ود

 ]| ى ا تو رش سو نا طل م ی دلا و لوس

 یلج یمادخیتک لوقو اغا ینطصم شوا ءرق ۳1 یرحکو
 هرقو (۱۰۹۱) یدشوا مادعا قرهلس وط اغا و اغا دمع -

 كوس وا قسا ماللسالا خش ۳ بوت اوا لنزع هداز یلچ

 . یدلوا اظ هورف سل ال یدنقا

 هده بس دل وا عفدنم a ناق قوح ا ید رایو

 قاحوا لوتقم هددادنسا یرلاغا نواه مرح نالوا رفظم

 o ش چاق 9 ردو هب هفاوف و هعق و بولوا عاق هی و كن رلاغا

 نمهدىا تر هرز وا یراهاود ۱ را دن وط بوتا رل |

 یس روک زحام قرەلوا لزع هد رو ص یا چ وا اشا شوابس

 ندنفب دم هل قاب ه هلام ر وما هدهسیدل تک هترادص نت هاو

 لوزعم ندنکلنلا و رصم نەک هللاح كمامهل رو هفولعو

 ردص . ( ۰۰۲) یدلوانواه رهم لماح اشا دما یج وخ رط

 نام قود تافراصمو تادراو یدالشاب هت احالاصا نامه دی دح

 ینطصمنزان روس رادرتفد یه وا مظس یرتفد هنزاوم لصقمر

 ماصمو شعثراق هنسهرادا فامز هاشداپ ترد ناطلس نوک 1 ٩

 یاربخ یدا هر درب شا زارا تن :اطف هدانز قوح ندنل اتما هدتلود :

 . ردقوح ت ۱

 ره ردندمظاعا نالوا داتسا هدیکرت یاشنا هداز یل هرق [۲]
 هرکص ندنلرع ندتفلوا لحام .تشردو قاتاو شرتعم هش

 رب هنیروپشم خیرات مان راربالاهضور هداروا بوتلوا الجا ههوو
 خاص لنصاو یسهناغیلب زاوآ ییدلیا عفر نوما یونعو شمزاب لیذ
 . ردشعا تافو هدهسور درگ ات ید قرهبمهلوا تلود

 ei و f یی

#7 ۱ 
3 3 ۹ 



 نا شش ب ۶

 رادرتفدیسهبنک هصاع ةن رخ هل .یدلیا هلاوح و سما هیاشاب

 هزودنوکی هجو و قرهشابهشی ار چيه بودن | عمجم هنعات وفاشاب

 كس ترد یم رد ا ماظن یرتفد نالوادولطم قرهناق

 فرصم هحیق | كو نوکیا تم لو دارا هحق | لو

 رلهراح نانلوا هارا نوحل وصح هزاوم طقف . یدرورتسوک

 داراراکضرغ ضعي تهر ریزو لوا بوبمهلوا ارحالانکم
 لوتقم یاشاب ۰ ( ٠۰۹۴۳ ) یدلدا نارق هن رلهناًمدر تایرتفم

 ناکمالاقوف لود روما الصاو زملس ارادمو تابشام الصا

 ییدردتا مظنن یداتاذر یوخدن طقف و مقتسم شما مازتلا

 ردقور هم لکم د یم هحال جوخ ر ط هد زم رات هک ی رتفد هنزاوم

 ۱ . ردهحدوب ورشمو لصقم نالا كلا هد زعل ود

 ا شیورد ارد نادوق نالوا قشناجو یمصخ

 ضن ارد نادوق . یدلیا روما ٌةرادا هجزسپدلزیص ردق هنس

 الو سشلکر ردق مزافوب اداب دارم هزرق قسا ردض ییدردتسا

 ۱ دف اه نارك
 ۳ رب سا نما دادرفدو [۲] یسخروتوک تامهمو

  یادراو ها نینس رده یه یدتفا ییطصم یهروم یوق .

 شورد یسمامرتسوک تالکشم هدنساطعا هف ولع هدهسیا هاغع اص

 . ردشعا تمدخ هنت رهش كناشا

 كناشاب دما شو ایر نادوبق ا اشا دمت فوص [۱]

 هم نددادما رادقم رب کز ؟ نزود قوزو

 ۰ یدیشمامهنلوا تم هنناناما



 رهم هرزوا ت توت ناکرا دداوص ) 64 ( هداف و

 یدلردن وک هماشا رشا یسلاو بلح ترادص ۱

 فیرح ر ییناقو لهاح همت ندکدیلالج اشاب رشا " 1

 نلوطانا یدقم سیلک زا دکسا هی تا ار
 هلوسناتسا ها یالا مظع . یدلیا باکترا ملاظم عاونا هدنجا

 رادرتفد قرهلوا دتسم هعورشم بسر چیه هجي ی

 ردص ییل رادرتفدو سيح ههل ید ییدنقا ییطصم یهروم

 دا كلم ماقمناقو هوت اررح هاغا لع یسادختک كفا

 سرو ماا ناه نول هس نیت هتالو ناو یناشاب

 كرم ر دشا فیقو و لزع یخد ییدنفا دم هداز یاش باتكلا

 دم یجافوقوم قیاس سرو یرادرتفد نالوا سو

 هسل رهف ییدنفا دوس داع یسادختک اشاب دهحإ كم و ییدنفا

 دعس وب | مالالا خشو یدردروا ی رانو و هدلو بور دتا ین

 .یدردتا هجون یلضاق لوساتسا ندهسردم هنلغعوا كندقا

 :روا ی واه ناود یک راوطا هانونصو رسا وب هلیوت

 هایس كس جاقرب ییدربتک ندیلوطانا هدنشابو ندنکیدن وک

 هنسهنانکش نوناقو هنایرخ تا ارجا ندضیدلوا عمتح یتارشح

aكناشاب دام هرق ایرد نادوق تیاهن یدرویمهلوا عنام  

 ثامظعارب زو قرهنلقایا یقاط قایا كرلبر حك هایسهفخ تا اوغا

 دره راب دلوا تبس هتمادعا تیاهمو هنراق و بهم : یغانوقو هل نع

 وشا . یدلوا ترادص رهم راح اش اشا دام هرف نالوا



 با یجنش : ٩
 ا است ت ت نما ا تسلا ن

 یتسهناخ كتىدق ادعس وا مالسالاخیش هرطسع ااو ر

 نیدلادعس هحاوخ روشن هیلاراشم یدنفا هکردرلشع | امش یخد

 شکر ور ندشنامز ناح نسح هللوا یدیفح كنسدنفا

 وع هدنا اشا تم "یدایا هست ا همم فك نالوا

 . ردشلوا فلت و

 زود مه نوما ارا یرکسع هنلتق كنفلس اناب دارم هرق

 ترادصلئات ندنخب دل وا ,E هدرلدعو دعو هدمهو شمر و

 یمالسو یدمهدا دعو زاما یشان ندهبلاح تالکشم هدقدلوا

 اشاب ناماس نالوا یناخو افعتسا كرهروک هدکملکح ندشیا

 زج یادص نامالا هدنسلفتم تاقبضت ریز یخد زحاع ریپ مان

 . لد روپشم ینادناموق درک نواهرهم ندنکدلبا العا یتسادا

 ندقلنادوف اشاب ییطصم نزانروس بولل وا لاسرا هیاشاب نیسح

 . یدلبا تم لوح هنغامامع اق نواه تباکر

 ندنغب دمهنل و اود هدرد لد كصاحا آدم 1۹

 هظفحم قترا یرلاکتشا نالوا هک کر ور ندستقو رب كقلخ و

 زلاحترع بوشلرب یرثقاحوا یلوق وق موم ندنفیدمغیص هلمح
 ندروما ناسلوتسم هلمارعا ثوعم هنواه روضح ود رداو

 .رایدلبا بلط یتراشاب كننشک زوتوا یعرکب همان تلود حالف
 ا ا دارا 4 ید الو بلط یراشاب
 قدنراهعدن ناطلس هدلاوو اغالالب هحاوخ و یشاب:هطوا اخو
 مادعاو لتق یراراسو هفیلخ نابعش یجوزو هتسوا کلم

۱ 



 راج دلوس نانل و هو دهحا ناطلس یرلدسح قره وا

 هد هعقوو ندبسو ( ٧۰٨٩ یلوالایذامح ۱۲ ر یدلصا هنحدغآ

 هنا رخ هناداتسا تروص كيعقو ردشهلوا هیمست هقاوقو ُهعقو
 . [۱] ردم ورم یرلکدلا قیرط هنازا كتلود نکرا هحل قاب

 یترادص دنسم اشاب یاعصم نزانروس ماقمعاق هدیدرتابیوت

 شل یم هن رلضارتعا ا فلاوط نیا نشعلنا تسدرد

 لعاب واتس يا رد من ااو ها و ا

 - راشم نداشاب نیسح ید واھ رهمو العا ه رادص ماقم ات

 دن اونا شصت وام در زوا ترم کا

 اثاب دم رادرتفد هرکص ندنرادس یا رب اشاب شواس

 هحیک کیدر و سا هنلتق هلیسالب باقرتسا در كلضاف بیدا مان

 دوعس هداز هحاوخ مالاس الا خيش ندتکیدتنا تافو هلا هاماط

 هدشاب ناةط a اک ماش نواه رهم هرزوا ییش كتسدتفا

 ید تارا هناشا لهر 2 یو

e 0هنکشوک یال یرلترضح هاشداپ » : ردهلو نام تروص  

 چاقرب ندننادنفراعمو ندنسالقع یسهفاط هایس هدنرلقدر وب فی رشت

 نانلوب هدنتلآ یرللا هکردراو تلود نوح قاط رب مهاشداپ هرکص ندکدنبا اعد غیلبو جصف هنوبام تاذ بولک ورلیا یرلبحاص زوس
 بور ویل | مدقم ندنس هلاحاتق ویتادراوو تاعطاقم هم آ نینس هرلمزتلم

 یرلبکرس هنېزخ یرلقدالبوط ندنو ندنوش هلیساپم فصن یځد یتلدب

 نکیا ماخ یک هدیسرا ويم هنیزخ لاوماو هدقعابق هللا ها فوزو
 1 نالوا لاتقو برح لوغشم هدےس ەر زح درک هلیسلوا هدقملوا فات

 هرکوو رلیدید رلیدلوا روک یزو هفولع كرالوق ناشلو هداروو

 ۱ oV هامع تل ود -



 باب یعنشب 0۸

 رپ هلبوب هلی رکف كما تموکح یدنک یدنفا مالسالاخیش

 اشا دم یلهراپ ینو هدهسیا شما هیصوت یر ردتقم رغو

 هب هرقنا مالا هلتحاف ربغآ یعالسالاخیمش ب وقح رو و هد

 هحاوخ یدلبا ارسا ۵ زا زاد هدنل وص و ی الحاو ق

 .ردسحتکا رامالسالاخیش نانوامادعا یدنفا دوعسم هداز

 قا هلسهدنام وف شاپ اکرم اب رد نادوف هنس وا

 .هدنح رخ كنسزاغو هملق قانح نواه یا ود نالیراقج هزکد
 ۶ 0 ج :

 یافسو موزهمو بولغم ایلک قرهشب وط هرح هلیرایگ كيدن و
  كردنمسو یی ادعا هلغلوا دندنا و قرع یردق یللا ندهسنامع

 تشهدهلوناتسا رخو یدناف یزاغو هللا طض یهطا هحزو و

 ۲ اا تفازراو شا نک ندرکد .قا .تولاتص

 ید مظعا رد_ص اا فروم و شید ینهماع ناهدا

 هب هناسرف لافطا طئاسو یک قمتلضاس ها هناداب یتراراود ا هلق
 .یدناص مرایوت یتژوک كنمشدو مردبا ناحیبه ناکست هلا ٹین

 فوزو طقاس ندرابتعا ود ردو ید ها یراکدریو هلا الب كس
 كلام یرلب دمت و ملظ كهم وقص هنوخو رلیدتا هنارا ها چاق رب

 یلاح عقاو هلا فوخ ندنرارش تلود نکیشقا باعیتسا ییهسورح
 هل 020 لوجو 9 هرورضلاب یثات ندن راکدم هدنا تراسح هض رع

 نمادو روذعم ًارظن هنتسقاع نسح یسرهاظ حق هد هس دنلبق تراسح

 ندنوربو نوردنا هدمب بود ردوحرم قلروس روتسم هللا وفع

 لتف دارلن و و زارا یرتفد نالوا روط سم یسماسا كرم دآ ردق زووا

 شی رللوا تح ایس فس رهظم هلغلوا تلود حالص بحوم یر هلازاو

 * شعا چاغار رریو هوم ناسنا هد هم دقریط اسا قاوقو «.رلب دنا اعدتسا

> 



 6۹ هر ع تلود رات

 اد ىدا یفو رر یئارح كا كهیلع تلود نامزلوا

ERE 

 ناشیر هرادا طاصم هلبا هیلخاد تابشب وشت و تالالتخا عا 2

 شعاروهط یمهلئتسم ید كزاغو هدر یدمش هدلاح یتبدلوا

 .كىدنو نالوا لمتحم یسم رک و کچ قانقشاش نال اتتا

 هنس رګ هعفادم باسا هقشب ندنسهناداب هعلق وشراق هت راک

 زاس هدیتا باب هدلالمر لاحو هتشيا . یدیا شماقارب ناکما

 ها یخ اشا دم لیریوک یتهرادا نانع هاهحو ینح هل وا

 رده روا رو لو ل توت هلغملا

 كلام عتق هلس وف جسلق هسامع اع SENT تاب زف

 هلعارتخا هنسح نئاوف دن شا قد جا 7 كره دا

 همظعم تر شلوا قفوم ههرادا نسح ی سهمی سح دالب "

 ا كرها هفاسم عطف هنس زوج وا هدقر قل رط بولوا

 تک وقت یه ور دم دم یللوقح هدو هدیناخ ناملس

 یاهتم هلا دوم هننسالعا جوا كس هیلخ اد تردقو هبحراخ

 ناب زمکیدسا یک ذ .ةصالخ یاعوقو : یدشلوا لاو 5

 .هحهبحراخ توطس نامز كالهنسچوا ش هل ینبدلوایواح كسهاخ

aفقوت ونشا هلغلوا تتشت رود هحهیلخاد طلاصمو فقوت  

 هنغ رشت یا هجور كنه ونمو هه هاظ باسا كقشتو

 . یدنلق 3 ردایم 3

 2 ا یب لات ردقو اا یاحو یاش نھ هل زهلوو ۱ 2

 N yS 2 یو هدلاح یتیدلوا 0



0 

 باب یجنش+ ۰

 "ندبا تدح هدشلا ناخ دا رصع بونالشاب هفلزو هبرکسع

 تک تان رافاح وا لوق اوا موم ییمالتوطا رافسا هيف و نارا

 ۳9 ناال شاب هغل وا راب هرلنادنام وو هد رقس مایا و هر هس زح هد صحت

 روما محا یلاخدا هتعاطاو ماظن هر لوالاک ا اا لوا ونش

 ۱ ار دم رام راس وا اشنا راع ناش ,ناطلس نیکی
 نالوا عقاو هدنسوصخ یرلبیدأتو هغلقرامش یرالوا فیطات
 نامع تداهش قرهلوا رحم هغلنعزا نويل نواه تست

 ۱ ) ۱۰:۱ - ۴۳ ( هنطسا وا تكعار ناخ دا ص دهع ندناخ

 یراکدابد هدنقح تل ود حاصم یرلیشاب لا هبرکسع فّلاوط ردق

 هکویلاح ها یادت سا تار کل سدا ولردو هو صا اک

 ۳۵ سس طعم هم تولوا هسرتو تعاطا ور كکلرکسع

 مز هکردتواقش ةراوف رب یاد نوجا تکلع ودرا رب نالوا
 قتقیقحوب ید یسههورکم لاوحا یننامز لوا كنب لکولب هام

 رانالوا مظعا ردص هلیبیسنتو بلط كنولقاحوا . ردشمتا دیأت

 ۱۳ ها ا یا.( یک اهاب نیست همون اتا دواد)
 ۱۱۱۱ یو کما هو هار كساطاقاحوااب قود
 توشر نوجا قمراقبح یهیلکدوو ایاده نالوا مزال ییزوت

 تلود تامدخ نوت هدراتقو هوا قرهلوا رطضم کمر و هللا
 ۱ ك ا هناهاش تالاا لاحوب - ردعلاق هدا لهاا

 . كرايلالج ندیا روهظ فرط فرط هلغلوا یدوم یسملغارب



ddا و هسامع تلود “ 

 .:زدسشالشاب هاا یلم تتماو تراع یا تار و

 مس A دیده تارادو هرزوا یندنل وا ناس هدهلمکت هدرا

 بولوا یناوشراق ییاہمصح كنبراقاحوا یلوق وقف یسلک
 دارفاو یسعیط صفا ك.ادراو یشاسدهح ورشم باسا

 ,یدازو ددعت كن راهفطو وک اعدو Ee كنه رکسع

 د دشا یەڵام هقاطم ی ہاطءا ی سولح هح و

 تفو هذاا رو دن هقشب ندکا لب وح هف وز ا كرەدىا

 م را_ہتعا ید مقس ریپ دی و ندنش دل وا فعا سه لاح و

 كنقاط فانصا مهو كن اوط قاحوا مه ربارب هلکمروشود
 ۱ ۰ ردشملوا یدّوم ی رلەد دش تایاکش

 راک تناتمو منع یراترضح عیار ناخ دارم ناطس تب

 قلود ماظتنا قرهلو هراح هنسهفاک ككراقلانف وب هلب رایهاک |

 دار یوو هدنص وصح نالالح لک ۰ ردرا شمر ور هداعا

 دلرهدبا هوست یهیلام روما یک یندلوا یا ارجا ممتم كناشاب
 هحولشا ی دات كر ولفاحوا . یدنشاز ول وط یهنزخ هدننافو

 ددع یک ییدردنوس ی رلنایغط و وع ا بولوا یرلتمدح

 [۱ ] ردشل واقف وم ی د هنقس وت كنس را هع دق تاماظن و هنصءقس ك رل

 كنهروهشم هح ال نانلوا م دقت ا ناب ,ط كب یبوق

 راد هتسمافل ۲ ۳ مسع تزهسیک چه نزسقلوا یرلن و ایه ۳ 1

 یناک یرهکی هک ندقفدروس ارحا هد دش تابش کا

 نیا ربع هاا هب رحم هلهځو هب ET هب ی دنفا ناغع

 ..ردخ وات روکذ م ییدلبا تازاحم ولرد هن



 باب یعاشا ۷۳

 / ا یل دملت وط رود نا ران و اه 3 ظا یسهدم وم 1

 ترد اشا ییطصم هر هدنررالاحم را ۳ رول وا تا هلب رل ارجاو

 هدوجح وم تاما ظذ و ما ماود هدن رله ار وراح اا صا ڭكلسم ردو هرس

 نا هدهس دلا مادقا هب هظفاس ینماکحا
 8 هژاربش هس ه ۹

 رلزاکداب ا 9و یرق هدوو وو a یحنح 2

 الروك هدمرادارطاصم ندنرلودتاز وا 4۹ ۱۱سه ی راث دس تسد

 نادفنتم نواه مرح ا ۰ یدلوا ۱ ءور ما و حرم 7

 د کدام ياا فلا هارکصو كتناستنمو

 كنس راتنطاس ما ار ناخ دم ناطاس هک درک ردقل وا: جاود: ایناتط

 ۱۱ وا ن لا حاف تنش نالبروک هد لوا دود

 ۰ یدلیا راتفر O هلس یلود

 كور ۳ راخ هدنسابا قلقش راق و الحاد ییامت هتک

 ایرتسوآ دوام قوروط هودنز بوما ندح هلن اه

 ۲۱] قرهلوا لوغشم هس 4ہم وک هب راح ۹هس زوت وا و

 تاموکح هبسورو ناتسهل یک یتیدلاق هشیدنا یاح هجاتسراح

 للدتمو یعار هدننلآ ییهرت فیس كس راناخ عرف ی رله ریغص

 هعقادم یقسهر رح درک یروهج كيدو نالا هنشاب زکلاو

 داهرف بویلوا كيسکا هبرح عیاقو هلبا ناربا قجنآ

 (۱۹۱۸ دالیم خیرا) ۱۰۲۷ یتادب كنسهمراحم هنس زونوا [۱]

 و ۰ ردف داصم + ینا ناطاس دهع هک دیس هتس

 نا



 E تاود ف

 - اعم اشاب حوصت هلیمادقا كسابع ار اب

 كنا اردا هطخو لااا ۱ روم ۲2 رود ها

 دام ناطلس نکیشلوا راختفا ةا ر هبلاراشم هاش یرحسآ

 یهینارا دودح وتافام ؟یالت ی رثتمهدناب كاب رلترمضح عباد ناخ

 د 5 5لا "یرلبا سا اه هبعنط دودح قحهسهلزوت قترآ

 N لود هب رک یافت

 .ردبا راهظا یغیدنلوا راحود هغلناشب رپ ردقن هج هب رخ تردق

 ۱۰۵۱ هدنسهاس تناحر یهدنساسا كل ود هکر دتقد یاح

 هللا عبار ناخ دا تم N دنک لدق هی ش

 نت 0 نو شلدیا فرط ر هدنجا هنس شب چوا

 لاصیتساو عف هلیسهرادا نبح كراولبرپ وک نتفراخ نکحدق ۱

 اه | ر

 یدازو رود راول روک

 ) ۱۰۸۷ — ) 1۰٦71

 -.(۱ ۰95 هدعقلا یذ۲۹) یرارص كلتا رغ راے وک
 اغا مساق رامعم ر ومم یک هالا لود ناهاوخ ربح

 دم یر وک همنا تشل ندنفل راد هنزخ اشا ورسخ قانشوب



 حس ۹
 و س س ص ج سم درد تی و تست سم سس سست جم د بس سس سم تست تسح س

 ۱ ورم ده وا a  شافک و رادتفا یرزو رابتخارب هدنمهان اشا

 اند یر وک تح .یدبا ردبا هیصوتو في رعت هناطلس هدلاو

 لزع ییالوط ندنسهیصوتوب یناغا مساق رامعم نکیا مظعا ردص
 ف هسا رق تیا و [۱] سدح هدساد ز هلو یدو هرداصم قلامو

 هلو اتسا یرهل وا ىلع وھع رهظم غا مساق هد4سنلا شمردتا

 یدنفا د هداز یاش قلاس نر ندتل ود یافدصا و شک

 قوس ۰ ىدا شلوا تم ناىم رد نماد هسا هن رادص كاا

  كرهممهلس ىغحەنايە هدتنحا مظع نارحوا اشاب دم ییءراب

 اداب دمحم یلیریوک نکیا هدکملکما یک مدا نیوروب هدقلک ارق
 قرعل وا توعد ه واه یارس 8 ندنفر م ا طاس. هدلاو

 ایراد تمدح و 7 اه تل ود ةرادا

 مار هدقدنل وا لاوس یحهبمهدنا بودا هدتهعرد یهمزال

 هلا یرایرهش یاعدریخو یراب قیفوتو نایمرد طارش ضعب
 یهدندهمت وهدافار وط ۰ یدلا ناب دعو ینکحهدناروما حالصا

 هولبریوک ندنکیدنا اعا یتفیدلوا یر ندر ورو لافغا .ثناتم

 . نامزلوا .یدلوا رکرارق هواه یارس قملوا ترادص هجو
  لیروکو هدنشاب شب نوا یرلترضح عبار ناخ دم ناطاس
 . یدبا هدنشاي شا شع ید اشاب دمج

 برقع یتورب هادی ناثلوا ریمعت وق لناق كناخا مساق رامعم اب

 ه دسح نیع EE ید هدنل نع اشاب دم یجروکو ش

 اول وا راتف ی نبع



 م

 سس سس

 10 هساغع تود خم رات ۱

 شا Ea نوت یرکا د وحاب یه راب و مظعا و دص 0

 ینتلایا سلبارط هبولیر وک نامه هحئلوا ملطم هبهبراح لاوحا
 یک یعانعاو عفد هشرومام لع ا بودا هبجوت

 هراشتسا ها اغا دحا یسادختک یتصوصخ یسهلازا هدنروص

 تی
 یییروک هلسفلوا ندنراراداوه اغا مساق رامعم انا دحا

 هارخررع نوشزک هلو اهن لب و تباورقس ورک

 یدمش هسلو هزاب رویشالوط فارص فارص ردنوما کر

 قا کرا ناک هغآ بیک رم بیو
 یمهسوسو كمظعاردص هڪ د » مر راقیح هو ردو هنوک ییا

 راحات ندتشیدمهبف ەدە ەراب ردقلوا هدهتسا دل وا لئاز زار

 يا طة. یدسا ر ا [بهد نوک جاقر یگ لع 9

 ۱۰۹ بوناموا هل دقر وق ایا یللاوز رب نو و

 تئارق ید ناذا ینوک عج یحنتلا یع رک كنسهدمقلایذ

 رهم لها تساوی لیروک لالقتسا و ا نکروت وا
 . Ty E Eیدلوا تلود حالصا ۰

 . یا رپ رب شما برقت هاب شم انا دم یلیر وک
 (یروک رزو ( یر وک هدنغاحنس هیساما هدهبسا دوس را یردب ۱

 : یدشعح وط هداروا هدنسودنکو شملبا نطو هدنس همصق

 دهان حس ی دل فا رم سیار هه هاو اف وا
iاو  rl Ce IE 4 Grهک  



 ۲ ا ام رايت سپم
 . یلاجر هیملع قیرطه هيلع ءان [۱] یدیا یوم دو ءوس

 ٠ كزجاع رپ وب یشاط یرکسع هو یرامدا نویاه یارس
 جام وال یالسا ید یوو . رابدع الشوخ نهان .ع و تصا

 .- راغآ هدنامرکد یلاقص وار وک نکل ۰ رلیدناص یلرمع كلنوک
  هنسهعونتم تامدص و قرهناط یدرسو مرک كکلفو شعاع

 رب شا لاکو فوقو سک هدتسایسو هرادا نف قرهبارغوا
  ءاکذ اعا دم یللوقص ردقهنره . یدیا هدید ناراب كر 13
 رو نیمام ۶ هروماس 3 هدننامز قال راب شو

 ۱ هدهسپا شمامهلوا قفوم هب هرادا هنس شنوا ینامز هاشداب جاوا

 . یلناش كا كنینانع رات یترادص مایا نروس هدایز ندهنس شب
  لیریوک یفیدقارب ثاریم هتنادناخ یک ییدلیا لاغشا یبراهفیخ
 ی م نوا سصیلخت .ندمازهن ةطرو یهینس تنطلس یمان

 . رده وا زادا هل ولو اهد ا هدن رادص

 هدرب هدییکیا كراولهداز یضاق -- .یعررُش مروما ورازا
 € و هلفمقیج هب ادعم هی کوب ۱۳1 یرایدلر د ندا روه

 قد یی قرهیقاب هلکوک هرطاخ یرات ال وا قابا ڭواو یرلہدسم مظعا

  «یدایآ نکرد افطا اینک یعولعمو دتع عازن ویشاو نیحستو

 رسا هللا ایقشا بولوا رومأم ,هتاصع بیدأت هرکرب هدیلوطانا [۱]
 . یدشعمود

 ق كنخمرات ایمن رلنتسیا ِ "الیصفت شل رد ۶

E 



 دا تأود خرات

 نکش اوا قاعتم اا نامرف هل ی و رد ۱

 .یدرب دا مکح لیوح همه هبهرقلعم بود. تعافش ا

 eT قىسا رادرتفد نالوا ند کد و طقف 8
Oi 
۳۳ 

 واير وک هدهعقو ییاوب . یدردروا یو کت اشاب دجحم
 ندهبنس تنطاس فرط و شمهد یرادتفا و دوش ۰ دیش

 ید یغیدنلوا هظفاع كنادعاسم نالیرویب اطعا هنس هک َ

 E 2 یدیا

 ید یالدس ییدروک موزا هدنلود بصانم رویغ ردص

 الشاب هبهفاخا لود ٌةنوخ یکلسم یلتدش بود ارجا ًاعیرس
 كناشاب دحا یدیس نادوبق نالوا لرع یتارشح هاس ندنفید

 رابدسا لاعشا یداسفو یت نوناک هن هلمس هن اهم نزاع

۶ 1 RN NAT 
Ek a A EE STO CA OE E OEE 

NS 

E 

۱۳ 
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 اهد ب یعاحوا هایس هعفدو هکیدلوا قفوم هتسافطا كل رهبم رب و

 هدراد و کوا راقفل وذ ا کت ندا 9 ثا یتمدخ قلدالح و

 ۰ شعاآ رل وس ا هزکد یهاس یاقشا هدایز ندکس ا

 بودا تمه فرص ههبرح تاکرادت هدا ماظتاو شاشا |

 هازاغو و ییاعیاض كن واه یاغنود هدنتع زه شا ناک چا 1 1

 فا طف بلا مانتو رایی 1 یدادسنا
 كیافارساو هنتر رکسعو هنساشنا راک ندکی هلقلوا نودا

 .ناد یم هتواقش عسوت بولآ ربخ هوا اشاب دمت یلبر وک طقف

 كمظعاردص . یدلدا ببر 2 ۶ هدهحرد قحهبمهدل غوط ى اب

 ةداعأ هد اب اشا درج رو ۰ ی سفس او راد



 د -_ »۰ ۰ "۳ "۳ 5 ۳ > ۳  ۳ ۳ >> >> ۰ سس )حس )حب سس سس تستی

 یدلبا مدقا هنکرادت هراب هلیحیقتتو عطق كنهدناژ فراصمو
 E لزوک ر لتف كلاس جسیش هتندش و هک که دص وصخ و

 . رولوا

 ردص - ۰ یابقثومو تاارماد یتعزع مصیلق یزاغرب
 وا یواه یاغود تک ندکدابا تاکرادت لاک ۱ راعشت دالح

 ۱۰۹۷ و ی زاغو هلب رکسع یرحک كس ترد

 ید Ra هامتم دح ثللمر ۳ ادم هدنسه ع یقاضمر

 aS یدابا تع نع * ی لوسلک ند قرط ی 9 مور

 : نامو ی دل وا لاع ور هبالعا ر ر باب هدنسهط وا نص 1

 هعطق یبا هنشاب هرزوا مدق نوناق ندیناورسخ تیانع دن

raaیلکزوک یر هرخاف تعاخ یبا تونل وا حد راج وغ رس  

 مات هللا هللا یدنگ ینیرش غاحنس بولیردیک هداس یرو

 یاعد ندنرانوناه ناسل تاذلا هلبساعلا رفظو حتف لوصح و

 نالانو نان رک ناشلاع راد رس ع ندقدنل وا م ده ۳ تباحا

 . یدشمقیج ندرارهش روضح هلا اھا یتمسر [۱] « عادو

 هب رح هلی راک كيدنو هلا جورخ ندزاغو نواه یامتود
 ندنکلزستربغ كرا رکبو یلساکت كنارما ضم هدقدشتوط
 کا ا مظعاردم ندنیدلوا سیم رفطو جف یا
 3 كن( 10061140 وغینح وم)لاریمآ هزکص تعاسرندسمش بو غ

 را ازاصت لودنال وا قفتم ككيدنو هنفس ی دل وا 0

 یا عن ۳1
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 1۹ هسنامع تلود جرات

nكرل ییاطمز لاعو ن کلیم و هدلاح یتبدل وا شعانود  

 لار نل ندنف رط دم هرو یجوط نکا ل ندنکوا

 ee هواه یودرا یلدا فالتاو قارحا هل. هلک زرع :

 فرطو راسو توق ثعاب ردق هدلغ كوسر هنومتلاس رادرم

 هرو ادعا س يلوا راک سا ا
 . یداکح هب هطا

 تعاخ ید م دف ج 2 وط هللا نوعا E روصت« ردص

 راسو بودا تافاکم هلیسهف ولع یهایس ها شم هبم و و هرخاف

 مارک او زازعا ممبناریلع ید یرلنرتسوک قلراررو كلتکب

 ناماالب ید یرانالبروک یرلتواخرو لاها طقف [۱] بویلبا
 داه ةو ساب نایع سکرجح ندور و یا تازاعو لتق

 نادوق دک ار قانو عا و یادت را
 ازج غيت ةتشك سمر مساقو نادومق دم رکید هداز یجهلوبو

 یدشلدا افتک | هلل نع كناشا تر تا یساغا یرجیکیو

[Jیرلسک ن مشد كيد كح وك یساولریمهشالع هدنساغوغ اود  

 لاک ( یسیک كچوک كتقو وا ) ینمهنوعم رب نایدیا ریسا ندنفرط
 هرکو یدیا شلوا یروظنم كمرک | رادرسو شا صیلخت هلتعاعش

 كهاش داب مزابهش لکب و یغاح و ۱ یهلایومریم نادردق رادرس

 رادروخرب یلاعت لا یروالد ولتریغ یکكنس نوسلوا لالح اکس یعا

 ندنسهقرا و كعءوا ینیرازوکو یننل 1و 9 نرق هلساعد نوسلیا
 ینلجیزاغ کیا هنشاب هلایدنکو كمربدیک تورا نکروک روس "

 هليا هناسانش ردق تالماعم یک كما ناسحا نوتل آ زوییکیاو ,ققاط

 ۱ ۰ یدلیا تاهابم قیرغ



Ve 

 ٠ شخ تينما هركسع بولق یسملیا تدشو تیئاقح مازتلا هلبوبو
 . یدشلوا سر تشهد هایما یانحو

 كسش هلیلعم اشا تروق ندایما ناردام مظعا ردص

 ۰ و هاا دم لابوط نادوف كرەدبا سرت هایس و

 ۱۳۱ و تر نوک لا یر رارظا ها هخزو

 ۱۳ 0 ات رر بولوا رسیم هریزج صیلخت
 یداشک كزافو یجف كن هطا هحزو . رایدتا رارف یرغوط

 ۱۳۶ تا دارهطدا رکلتش هدندافسرد ند فدا وا كد
 تملخو فیس مصم هضیقرب الا نواه ااا هبیزاف
 )e ۱ . )۱۰٩۷ یدلروس هناهاش ناسحا هرخاف

 9 تاسرتو لاصحتسا یسهظفام بایسا كتهطا هحزوب

 دم لا وط برد نادوف هم ندک دلدنا لاک او ماا هب رو

 ا هدنفرظ هبلق تدم بولیدیا رومأم هتبرزوا ینل فا
 Es (۱۰۹۸) یدنلوا قفوم هسدادرتسا یخد كنهروب ن

 0 یتطلسل ازاد "ییاها ورتدنفور قردهلت راتروق اياك ندهق ولبآ زاغو

 . یداوا لئاز اا سواسوو ماهوا ندیا روضع

 ۱ نوجاراکشو دیص یرلت رضح عبار دم ناطلس هدد رصوا

  هداروا اشا دم لیروک هلرالوا شمروب في رشت نهنردا

 تاقتا لذب هدنسهنار ویغ 9 قحو شلوا اءاع هتع یاسخر

 و E . ردشملرويب

 وج هرق دعاقتم ندنغلاغا يرحكب تم . یعلاط ا



 ۷ هسنامع تلود خم رات

 هدهیضام عیاقو a زار وقر هدنمان ا نیسح يا

 قفاوم ید یریبدنو رو a دل و ضحعتم هتلماس فوط

 یشنم قملوا تنطلس راعتسمو اوو نعوم هلکمشود ردقت

 هلا صاحت یزافو اشاب دم یر وک .یدشیلیا زارحا ۰

 ندرک اسعو اما هلدصق بهر یرازسهفطو نکیا ربشآیعوا -

 یلغوا نسح هرف ین کی دابا اتقاو مادعا یی دک زو قعا چرا ت

ET 2دستو لنع كلا راشم ئاغا ب لکا  

 تنواعم هودنک ید هبیدنفا ینطصم یولوب مالسالاخشو مایق

 مالسالاخش . یدیشمابا ماس لاسرا نوجا ىف تکراشمو

 ر نالوا را - حیف وحو لر و ےک هوب مدنفا
 . رد زاح ربعو رضم كمما لیدس هدنساسا برج جواد

 هدهسیدلبا عفد هلیلوقعم باوج رولبقاب هنساحما هدهراحم ماتخ

 قاب زارو ندننانادنخسو ناسعتم یرحک هلا یوم یاغا -

 ا مظعا رد بوردن ک هم تا تک ییلچ ۱

 هحیلبقاب هتموت وط و ییفج هی وا نک كمنلک ندنقح هسردبا تد وع

 راعشاو مالعا یتغیدلوا مخو ید ه نرلودنک هلراک تیقاع. 2

e 3هنسعا عدقت و ررحت هرک ذن ناه هنواه فرط نوتا  

 هدشک اشک و هلا یلج یقا یدقا مالسالاخخسیش . یدلبا رارصا

  كناغا نیسح یغوا نسح هرق هنعال وف ولك ئا نو کا

 كنولبر وکو فرطرب هلن مندنکبدلبا زاخا یتکیدتا و

 تاو لدتسم ین هوا قوفو رهظم

 ر
A 



VYبا نجس  

 كروباغ نلت هدنغللارف لدرا - ۰ (۱۰۹۸) یرُف- لررا

 مدا رزیتسو بوشآ لئامو وحکنج یغوا یش وقار نالوا ینلخ
 هلی راتموکح قازقو ناتسهلو ایرتسوآ نانو هدنفارطا هلغمل وا

 بای هرکو .  یدبا هدکمامهنی شوخ وربندهتوا هلساخ راناتو
 نطنط قو نافتسا یرلکب ناتکلم نلیدیا لع ندنناح یلاع

 ندف رط ر کما :یدصت هدر قلود صاواو هب ےہ یرلکب

 ردق كس موی یارک یزاغ یاغلاقو یارک دم E عرف

 ندفرط رکید بونلق طبات هناتسلدرا یسولتآ قازقو راتات

 یرلکب اقیکو هنحیم نانلوا بصن یی اشا ىلضف یسلاو هرتساس

 كناشاب لضف ۰ یدیا شلوا ا هداعفا هنس راتموکح نتكلم

 ناما الب یم هنغیدنلوا تباور یخد ییاکترا بولیروک ینواخر
 ا وم تالاب نوت لیزر وکو مادعاو لق
 قلدادرس قرهلداشوق یبلقو قرهلبقاط یراج وغرس هنب
 , یدنالق مازعا یرعوط هلدرا هلتمدح

 را ا هونا نالوا یوق كلدرا كلا

 . یشوقارو ریخست و حنف (۱۷۳ 6وع00۳۵)691)یدارغلب لدرانال وا

  ماود ها صع لکتو تیقعل قرهنلوا ریمدن ییارادا وه یغوا

 كمظعاردص یسهعقو اشاب نسح هزابا هدیلوطانا نکیا دف وا

 لدرا  (یاغ راب شوقا ) ندنکیدلیا مازلتسا یتدوع هت ًاعیرس
 مسا رص می یساطعا هقوقو زومطو تعلخو ناسحا یتالارق

 . واوشمطو مض هنسوک ریو سا كلدراو قرهنلوا تاض رشت



 ۷۳ ٠ هیناغع تاود خرات
 س مس سس سس سس سو سس سحر ج سس سس سس

 اتا دم لیری قرد رومام «تراظا ی ۳.در و

 ٩ یداوا لاو هواه دز مع ا .

 تولا تردقو مال ےک دلو ا یک ا ر
 رک هوا ار ا و
 یدشلروس ه.حوت یعاحنس سه شب ییلاغا ندرت هه دهع 3

 كہلاراشق فولک ل وبناتسا هدکل رب هدقدلوا مظعاردص اشاپ رتا
 و ثراو ها اره هجا ر ندناتف هلغلوا ندنساقدصا

 ییدلیا دییزتو لیصحو شلک هبیلوطانا هنب قرلوا غویشاب
 .یدیشعا لابقاو ناش عیفرت هلیتلابا بلح هرخالاب یتیم هرادتا

 عیار ناخ دم ناطاس هرزوا یي نلوا لیصت هدامعل خراب

 بددنو ترتف ماوعا هحتلود ةرادا لوا رود كت رلتطلس

 رالاو قدا زور ندواقت ا هک کا هر
 ل یرلکدعا قرهلو ی ها او یدعت اجا

 سأر یلاوس نلتشهدرب یک یری مالک یا ا
7 

۱۳۳۹ 
“7 SG 

 یهلدوب هنوخ نالوا فاستعا یایرد ناربتشک هجنک هروما
 رلشملوا نازرل هلیتسایسو رهق فوخ كربزو هحوقو رلشمربشاش

 هدننمض یرلملیا روم هت یلا مور نوشرفس لدرا . یدیا

 تمم دقع نلت ر دودو ر داد ف شاور هام والا
 دک لر وکو راهطا یاصعو جورخ نالوا یر ورد رمضء

 دلرانآ ردشما لق یرک اع و اما هح قرملوا هانکیب اشا
 نت وه ARR یی :

PRRتیکت ید زا ات ین نجس اب  



  V٤باب یجنتلآ ۱

 نم اک تا وقع و هقدعلآ اقشا 3

 رک ذلافلاسیسلاو بلح یشابكاتيعمح وبشا .رابدلبا رارقتکوش

 یوطاناواشایدمحا هداز راط یب > رلکب ماش بولوا اشا نسح هزابا . 3

 زواحتم یش نوا بوصنم و لوزعمو اا ازربم ناح کی رلکب

 هر همش ندب رل هم م هنوعو شا عانا E رلکب و رلاشاب

ORS | 
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 ید یسایقشا هاپس ندیا رارف ندننوطس فیس دلرتسکتالص

 ندهغاب هتف .یدشلوا غلاب زوتوا یرلددع هلکعا قاحتلا

 كناشایدم لب ریو 1 هواه باکر ندنرلارح هر وف

 ۱ را رویا رزرو راد ره هلضاصق ولرع
 9 اوو هدعاسم ةا و و اعدتساو بلط یلاسرا هاشاب

 ا ٠ هدافا اعطق یراکحهدیا هاو ماود طه *یداو هد رب دن

  كمظعا ریزو تطاس نابرقمو تاود ناکراو ندنفیدنلوا اساو

  یهمقو یسهلج بولوا لافوخ ندنسهارزیروخ ددش تالسم

 ۱ . یراسکتا كنلود ناکدنو ناقداص ردقو نوجا مدآ ر و ماظعا

 ِِ راع هل راز وس رد رورض قعلوا رابتخا فخارش ردلکد اور "

 3 .. لیق یلابقاو تایح كن ولير وك ندن رلکدلبا ماها هنعایض كملا

  یریزوهجوق یراترضح هاشداب [۱] نکا روت رک یک دارو

۱ 
 و روم ًامومع هسورح كلامو عطقنمرلو ندنفوخ یرنداسفو

 ۰ چاک هرادکسا یسلاها یرقو تابصق نالوا هدلحاوس ورب دهنس رو

 . ندنفوخ ایقشا موجه یدروک هلوبناتسا نرللاقثاو باولا یرثکا
 نوک رایدلوا التمم" هناراسخ عاونا بور دزو تقو یب یی رلغاب



 هه 5
 ا چ

 Ye ه-امع ود را 2 ۰

 یراک افو مداخ هلب وا هلروس اقشا یالا رو شعا ریدقت هلیقح

 هایقشا لک هلفلوا شعالک ا ایطق هیالکو ینکجهیما ادف
 رکسع رس هتن رارزوا اشاهیشت سم یسلاو رکبراید و مادقاو تبق

 . یدالف مانعاو نیت هسهظفاحم هسو ر اےاب نا قرا

 راضحاو تاح هن واه دزن هه ردا ندلدرا اشا د لیر وکو

 ی یدلروس -

 نامنکیراصو نابنجهمداق یرغوط هبهسورب نایصع بایرا
 نانلوب هدنوباه باکربولواناباتش هقاحتلا هنایقافرطیخد اشا -

 فالتا مدا هج ندنمراتادلوب ماظعاردص » ندههرکسع فّلاوط
 اشا ی هلکنا ز ردهدکمکد ربا هزعاحوا هدالاح یدتا 3

 رازوس یللوب « زردنا ملست هور هدکهسردک و زیمزاو 3
 هدنراوح نیفلبا اشاب یضت ره رکسعرتسو ندنفیدالشاب کلدیتیا

 فیجارا ود راشمروا یر نالفو را هج نالف E وارد

 ندطبرو طط هک هدنو ترا رع تولوا روضح لع قلخ هلیروهظ

 راراکبات یجامغب نیتسا رنج مو جره كلاع و رادسفم نابلوا ظوفحم

 هدنسومخ روما می ایتشا “لاا بولب تصرف ییووهظ هیشق و
 كح ووا نوت E یمظعا یوو قلخ رثک ۱ 8 ندماتها

 راف رظ هجن ندخلاشمو رلیدنفا ظعاو ضعب تح یدرارتسیا یتسهبلغ
 ند ددم هدرشع یداح نرق ردروهظ تحاصو دیّوم اشاب .نسح

 ۱ ی و 2 هلب وش ندنزو 7 2

 درگ نددادتشاو نایفط و كروم او را هم

 (ای) «..یدیشمراو هنسهبنرم لاح هدنروصت كز هلج قلوا ۲ تم

ِ 
ES 



 سس ندنفیاوا 9 هدام و j e ببر هلا اقشا

 یلوطانا مر 0 4 ندف 1 د 5 لو

 TE هلا هه رش یاوتف نارو نوجا ةاغ ریما هنسا ص |

 تامادقا ندف رط رکیدو لاسرا هنس صاوا هرز وا كم ا ت تن واعم

 ۳ هنن رابق 2 كرەدنا لامعا و فرص کت 0 هو

 هنیرافرط هینوق رارکت ینایقشا رکشل نالوا شملورابا ردق

 نانلوا شنو هراۇم ر ندا ارجا .یدلیا لیتتو عاجرا
 یعوجحرب ندراناکسو هحوراصو هایش هنسر زوا هه رش یاواتف

 كرهدیاتلاخد هن واه یودرا ماط ماط هلا كرت یواقش قلرط

 اشا نح هزابآ هلفلوا نالذخو فعض راتفرک ةاصع ةفرف

 اشا یخ م یدلبا او هب شا یلص هدنلح راحات ید

 راف ا ی نا ع یا و E ا هنکجهدبا هلماعم هلا حفصو وفع بویهلوا دصق ءوس هرلاخد

 ٠ یاشاب نسح هجیکوا نکیشمر و ناو دهع هلا هظیلغ ناعا

 ,a ناعنک یراص رزرو و اشا دا ردو یلعوا رابطو

 هدیلح حس "۱ دیدانص ردق شرک او ییاشاب ازربم یلعو

 3 كولي و ف یا حیف .al “| کا یدر ندحیلق

 ۱ . ىدلواتاقتلا رهام هداعلاقوف ندنغب دلوا قفاوم ك 2. یا

(۱۰-۹۹ 

 E ۳ اتش تو E ا عفدنم هل روص و نا "هل اغوب

 3 نوما ماعا یریهطت ما ۱ تن وا شمشالو هبیوطانا لالتخاو



 ندناوعاو !ضاو E تفل رشا هب هس ور ی :رضح ا 7

 یعاقمماق نواه باکرو . یدریدتا هلازاو بدات یزارشا ا 9

 ناعآ یىشتفم لوک طناب دنا هلماک تود یاشاب لیعاسا

 ناتس طب هلو نادر مقتسو ترس هيلا راشم قرەرويب 0

 هسر یینقرهو بوزد هشاب ندشاب یی وطانا ردو هند ودح

 یاشآ راو یسایاه اقشاو یلالح نوساواهسرولوا نو 9

 E لیکسا نتلعتو یازفاو را

 لتف مدآ قوح یف هدر قحا هج Sa E ماظتنا

 (هباغتم ینعی) رایغالساتو ایقشا نیراتالو یلوطانا نکل یدلبا

 كاب شوخ ر ندهملظ ىلر نالوا طلسم هب ایاعر و ندنسە مز

 كرلدستمو شو هالک هڪ نالوا هد: ءا دو شلو رد . یدل

 . ( امع) ۰ یدالوط هن رلشاب ن رلراتسد

 بصا یهدو وو قالفا هدالا .  لاس ۵ | مه رس علاثر

 اندا ناعنک یاش ناوا كم هتختیم ناسا انا ینیدن و

 كم هلعتل ود و ییسرافو یفارع ناسل قره وا هسرت هدنسهرت اد

 كناغ وا ی وقار هدهسا نا لیصح یراوشمو جام

eیتا ناصع نالعا  

 اشا ىلع هسوک ایرد نادوف ناف نیعآ را هت رزوا 3 1

 فتو رو یاضوا قوت نالوا قفتم رکو ناک ۰
 وا كرهدنا ردق و اعا هدنفللارف لدرا ی شوقا ین

1 



 2 یهنشا ووغر نالوا یسهرامالاراد یا ردو

 . یدلبا اسو ا د ییسه دلب

 2 ناتسراح 9 نار دشراق ی رلهعطق لدراو نتكلم

 ا دلو یاعزانم دودح هلدتم وکح هج هد دح رس

  ورتدنق ورپ رهي لدا رابتعاعمس “هلاوح هنناناس كننسریقس ایرتسوا

 E یسهعلق ( Grosswardeiln تاراو ( نالوا شدا 2 ع

  E 2Fدادرتسا و ريس ةونخ شا ىلع هس وک رکس  ۱۰۷۱ )

 هنذللارق لدرا ی لاحم اا 0 لدرا هنس یسآ راو

 لاخیمیفلا هبلایعوم . یدلبا داعقاو بصن طرفدواتعلبهدن 

 او بولوا یسهعاخ كنس رالارق لدرا نالوا بوصنم

 شوا رادیاب هدتموکح دسم نامز زواحت قسم یر ردو

 7 ۱ . ردشعا تعارف هنلغوا یتللارف قلارآ واو

 ۱ نالوا I سند یی ینوص یزوا

 . ولهیسورو قفتمو تسود هلبا یراناخ عرق یراقازق غوروباز
 ِ دم یناخ مرق هلبناضوشت كرانا هلفلوا قبجا یرلرا ها
 2 هدنس رام توطوتوف بودا رفس مظع هتدالب هیسور یار 5

 . ینردردل

 ۱۳۲ ۱ تراعو اب تاند ىك قرم دات نارکنالا
 ۰ ایر ۱ كيبیرکی زوب ندولهسور هدموجو ۰ (۱۰۷۱ )

 ر هفا رطاو تبع ره راق کا یتسودرا هسور كور

 . ردندهیخشرآت تاباور یی دل وا ربسا زواحتم کہ

 یس ۱۰ ۷۲ لوالا عید ) یافر ك: LL ۳2 لوک

 چد



 ید هه اب ید اما ۱ 3
 لدراو هن رازغآ یژواو نتو اشناو یمعت هد یراق ك
 ندفرطر یک ییدردتا اس هددج تاماکحتسا هن دودح هجو 3
 یدک ی ۱9و لاغتسا ت راو میاقو دیرکو جی ِ
 رصح ماودلايءهنمحا صا هبلخاد تاحالصانالوا یعس لوصح. 3

 رازاپجنتلا كنلوالامیبر ۱۰۷۲ تیام .یدیا رایا لافشاو مه
 هدهنردآ قرهفارب هیاشاب دمحا لضاف یلغوا یرادص ره» ی نج
 ع فافجر» یا اھراد لاحترا .

 هبرازو ودص مو هلع تلود هلارا شم م وح ج

 ردنا ا ی ا دع فرا تسایس بایراو لاحر 3

 نداناعر « تردق ندهن زخ « تفعو رارقتسا ندشرومأم و

 دنسم هدنارحم نامر  یییدلوا لئازو تاستم ماظتا ندهدادا

 هعفد کیا نوا نوا ا بودا دومق هنا رد ص ی

aییدمهرج كانو چیه ندنفالسا نالوا ش جا ددجتو ل  

 یللا قرقو شلآ هنيرادتقا تسد هلا یدج منع یتاود ات

 كناکد رب یعیبط هنیراجتو فوقو لصحتم ندمادختسا قلل

 جرات یدنفا دشار و هدنشاي ناسکس رماه ییاشاپ دجم وایرپوک [۱]

 ۰ یدیا شغل وا نفد هنس هص وصخ ةر یهدنلو ناوید قرهتلوا حد

 هلق کک

 هلو رناتسا ندهنردا یشعل هروسد سا تاو هدنشاب ناسقط هدنروپشم



 a 7 ۳و E مصنم ید او توق

 ایسا ندا جاتا تقف وم . ردشمرت- و ؟ تا ارحاو تارد

 : رول وا تردابم هنح رشت كتفاص وا یآ هجور نوحا راهطا

 کش تالخادم هدهفلاس راودا یدا زروخ یر وک الوا

 ةمح سالب یاذفتتم نر دنلهتکس یلاصم نایرج نسح هل راهنار

 ندنکوک یغلانف هلبا عطق ینیقفانم تئرج هج هلبوبو یدردتبا لتق

 ردق كس زوتوا هدهرشط ءارکو هدنداعسرد رک . یدرابوق

  كنتوادصهروکهاسحو کر دنوم یی دانا مادعاوفالتا یموفن
 یوو تدش هحردو . رودا تباصا سون زوشل هسا یه

 و زکلا راقفلاوذ یشاب سسع . رد شمام لر وک هدهداشاب داص

 س ینکیدلبا لتق مدآ زواجتم یکی هلبرما یدنک هدلوبناتسا
 . شعا رل بوس هی رلمرحم

 بحوم یتلتق هرک یتلا شب یدبا راک ادف ولبروک اسینات

 هلغ هدنتیاهنو یدقروق ندمولوا بودیا دلت هدلاوحا ریلس هلوا

 نالاب رک زانروق تاغ رار هلیلهح ولبربوک الان یدلاح
 ینایسح مت 5 یدزآ لع واک اد كننامز هلرخا ست [ ۱]یدبا هدد

 E ید ریلی ٩ع۱ ك یدلزو ییا هرو هناحاو

 هجو تشاش و لدیور 7 یحهدا لتق دوخاب رهق هک یدیاون

 Ea یدزلراطو یدزاک هبضغ الصا هدنرالتقو ین بورتسوک
 بودا رازآ و سعت هصخش یحهربو بصنم دوخایو یحهدا

 ۰ ردهتسانتم"یازوط نالاب[۱] ۰
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 | یک اشاپ دحا یو رط ١ ا

 قعوا ه رصع هجا حوت كلوب هجا كره يم رتسوک هییشخ

 جاها

 قدص لکه ار وشراق هنتمعن یو امار . یدنا كردم یتموزا

 ردا اضا اهماغ یی دن فئاظو و بادا بولوا تیدوبعو
 ولوو یدا راب تقفوم رادم قمدخ هواه جاو 3

 طلا هدشب اه بوردتا رد و بوردوس ىت

aردشلوا رفظم هدنسهمق و اشا نسج  . 

 همدا: قحهر اوت قلوذ هنفس رب شملت وط د

 ام ةر ذی فاصوا نالوا دال و یرورض یدوجو

eدوشم یرالاح ضعب شما غوا هنیخرّوم نابز هنط  

 رکف هرداصمو باقرتسا هلهو یطارفا هدسوق لتف بولوا

 و ردس هس كوس كا ىماقا i مزال هسلود هللدصفو

 هزوب یددع كتلود لاحرو كرلاشاب نابارغوا هنتساس فیس

 یسهرتاد هسلبارط . ردلکد هدلا قمامجآ هر یک اشاب

 نکیاماتم هها رح رخ ها هسک نش نوجا كمروتوک ی ۱

 ناخ هدشرف شاط یلرینح كرهتیدبآ هلک لاوما ندا

 هشا لح ر, ید هدنتکلعو هر و هناخبتکو هسردمو ماحو

 تونل و هدنواه نوردنا هدرلحراب وب .ردش | سیسأتو انب هبریخ

 نا لد وہ یادنانوق درک ندا تا رو

 ` هدا ناخ دما رودو شلوا رمعم ردق هنس ناسقط ناسکس -

 3 یر .ad 2 ناب ورود



 اعد لک وا نالواشلدا :دعاقت نادَقل راقخلاس

  بولبروک ج[ هدنخشرات نالوا چوب یفوزعم هلیمان. یتگرات
 ی تابراعو یدقارب مدآ هدتلود » قرءلوا زادنا نعط
 7 ا هدهسا رود « یدلوا بس هناماز ما زمغیدلوا راتف رک

 ۰ ندی قلود لت روما الخادو یبمردلیب یرادح هبادعا
 ٠ ي رولیروک یفاک هتترهش ةمادا یمعوق هنماظن كردبا حالصا

 والا عبد ) قرارص كلناثا با لضاف هراز واب روک
 . ینلغوا یمدخ كوض هتلود كناشا دم وب رول د ۰( ۲

 ون اشاپ دحا لضاف هجنیجوم یتبسو هلفلوا یسمیا هیسوت
 . لاف. یدلوا باماک هلبا نوباه رهم هدنسشاي یدپ یعرکی
 ۱ 2 بود تم زاللم هب یدنفا ز زعلادنع هداز یاحءرف هل اوا تشم

 و هدنشاب چوا یرکیو شلوا سردم لعفلاب هدنشاب زوقط نوا

 ماتش هنس ىست راو هی الو مورضرا هللا قیرط لئدس ن کیا

 ج یضیم دادتشا كرد قرلروس ناتو بصن هشالو
 3 شل وا توعد هت اي هلا لماقمماق نواه تاکو هدن رلماکنه

 0 ا دانابهل و ترادص رهم وریت دن دات ك را وله زاد .یدا

 ته انشا دما 'لضاف توخ :. ردشماشود بصم ردقو

 ع تیعر « اا  هدنابسانش « هدهسرح

 Ck a . ردشعا تشاسم هنبردن هوجولا لکنم

 هدع رب تلاح ا ر جت شماعا لاقتنا

 ی ره کز هخسل نالوا ررح هلیتسد طخ ی



(r Ts n :۷)ر اردا مف +  E 

aراک ا تیر  Eی۔ہہھاعم را و٣ ر و ا ¥(  

 لدرا ولهم هلهح و دم لوا رک ذ هدیراقوب - بم . (۱۰۷۵) 4

 شونایگ وشراق هلاخسم قابا تولوا شمالشاب هل ادم هنروما
(Kemeny) 3۰ ید شمل ق د هات هنغالارق لدرا نەدا را هدنمان  

 مودعمو مو زهم هن راجلب یش واک وا للغ ا رکسع رس : 9

 كنت رغ اوا نالوا شمشل رب هنعالف لد را هد4س دبا 3

 : لر وطا ربعا هدن را وجح هژدنقو یجورخن ند ایا لخاد لود 3

aتطلب فرط یمده كنبراصح راوشرءز نانلوا اشنا هاب سا  

 هلیسحاباهحموربندهنسرب رتادهصوصخ ون بولوا بولطم ندهبئس
 نالعا ًامنرهایرتسوا ندنفیدلوا ر ذهن هرک اذم ندادادتما

 هعف د یحدرد یرلت مّهح هاشداب و (۱۰۸۳) یدنلوا کک 2

 ههداز یلیرپوک هنرلتوباه دنوم دیو فیرشت یهنردا قرهلوا .
 عضو و رس هتفح داتعم ر هن شاو دیلق م يخلق قل زادرس 3

 . یدلبا مانعاو قوس یعوط هفاتسراخ قدهدویب

 نواه یودرا نالوا: تک نم. نیک كار ىم رک زو #۷

 هب یمظعا ودص دز هل وا نک ندکدلدا تکرح ِ

 هنر و در كرلهعلق هبف عزانم یراصخع هجم نالوا ن رثلک 3
 یترادص لئاوا هداز لتر وک هدهسیا ار کا یور ا

 دییزت هکردبللوا نوجا قعالراب هلا تاوزغو حوتف یناش
 ٠  كزوتوا یونس نلیربو هدننامز ناهلس ناطلسو رادتباهیلاطم



 کک هح وکر و یوا راکت ثح عفوم e یوکریو نوتا
 ا ندنفی دل وا یراتس رونق هر ادلخاد هلراصخ رم قمشراق

 چ (Qenheusellgsl هل رط نوغرتسا ونردوبو كسوا هبنامع

 2 هدنح رات ۱۰۳ زر م ةا ید تع نع هنسه رص اخ

 رانا كيبزوب . یدبا شمع هنلا وایرتسوآ هرخ الب نکیشفلوا
 هل رک س قارق كس رکو یارک دحا هدازناخ هل رکیسع

 ۱ ا ردق هامرب . بودما قاحتلا هنوباه یودرا یرلنامطح

 ۰ ۰ Vé رفص۲۵) یدلوا رادتفا هضبق لخاد راوا هعلق ه گن

 4 ی e ع قرەروق یر وک هنسرزوا هنوط ندنوغرتسا و ۱

 ج be ۳۳98, دوم لارج روم نلک اقوا هر
 ی . یدا شلوا روح هتعحر

 € مرا هلا el ددا قور وط ا

 ..تالالتخا هساهع تی وطنم لاو حلص ماوعا ندا ماود ردق

 .a ک کرک هجرلولیوروا یشانندهیلخاد

 با تلوص ر لومأملاقوف :كنهملقرب ناتم كلا هدرفس ءدب هیون

 ات و

 بولاص تشهد هدایز ندنراموج ناملس ناطلس

 هفتو ت 3 ھو خا بره. یامز یرلالتسا یابوروا

 نفر راورعو راظعاو و راساناب هنسوا راد هتسلوا رضاح

 ES . ردشغلوا رشن تایاورو تالاقم نوک انوک

 دفا دن دم هداز یاش روہشم باتکلا سیر هدراوبا



 رلهقناپ رناسو دارغیوون نانلوپ هدفارطا [1] بولوا لوتقم

 رانا نارکنالات قنالاا ایوارومو ایزایسو یضیست تسد هدروآ :
 اتم مظعاردص قرهشوا .تیرح هدننلا , یرات راق كنم مس

 هنس راكب نیتکلعو هنلارق لدرا نالو هدنتبعمو ثدوع هدارفلب
 کم ناک اس الت یاماها 0

 ۱ . یدا لخاد هدغانغ ارسلا: زواحتم

  قب زاق روج هدرا رات مز ندملوإ یضقنم اتش میوم مد و

 هرصاح یهژدنق (7۳1۳7 یزز ) لارنذح رومشم نانلوا بیقلا -

 مظعا رد ص هلغلوا لصاو هیرادرس رکسعم یربخ ییدلبا 3
 قرف نالو هدرلاتشم و تک نخ نددار رغلب هدنس-هب روا شق

 ۰ یدلبا تعنرع یعوط ههژدنق هال وط هالب وط ي 3

 قرهفار یە ر صا ۶ یرز لارنح هللا نا اغ دورو تص

 ا مپ

 ی راصح راوسرهز نالوا هیف عزانم هسنامع دونح و شیشواص

 شا رغ وا کم یناح ) Mur روم)و شعا ناکیها ریو طض

E 3شوا لوّتقم ( 1 یززورتسا) لارتح نادناموق شا  

 0 ندرلن الوا" بیس هن رادص تاناشاب دک یلیرپوک هداز یاش 13

 كرك بودا رادتقا و دوش یک ی ماقم رفتم ۱

 د لیلا ا زاقتسم قیاس > لاو و دیر
 ییهدعاسم نالب روس اطعا هن رد هل اارجا كليا هدکدک هردص اشاب 3

 یرادتفا ردقو كرظع ر دص یدتفا هداز یاس بو الشاب هلامعتسا اما تب

 یلیدبت و لزع هدرردقت یعیدلوا مزال یدیدجت و رصق رویلوا رضم .
 ۱ ییروک ردق هام چاق ر تح و شمردا قیرط هئارا هدننیمز ردبسأتم 3

 هردهدام تر لتف بیس ۰ شعا شلرب دنلوب هدشیتش تګ یناکرح كنهداز



 قراوا فارغ دوو یجلرب E هحع هل هل وا

 ب نالوا بلط هلبلاسرا نلحلبا هب یمظعاردص .دزن رارکت

 ۱ ةو رانی رو نوا كر زوت وا

 كم زوبکیا كلهعفدر وللثم ییدلرو هاشا داره حوف

 تقفاوم اکو هجهللع تلود بودا فیلکت یلوبق كشورغ
 هرزوا قعلوا یطاعت:هدسو قیدصت یادنس هطاصو ینیدنلوا

 لر لغات دمو مظعاردص هدلاح ییداردن وک نانو و 0 هل

 كرها ۳ هلهح و. لوصا هکردللوا نوجا یل رسآ و نیت

 ۶ ٩ هو و [۱] یدریو دارق هکلورلبا یرغوط هبهعلق قیناب
 .تسانمرب بوشاوص کمک هنسهش لوص كنناح ( 3۵۵بار )

 ۱ لار نادانوف یاب ارسوآ و نسهق غاض ءرزوآ قلو دیک
 یراسپ لحاس نوجا قلوا روح علام یند یالوقوقهتنوم

 راط ر هدقدلوا لصاو هنس هب رق رات وع نس رطدالشاب هم.قعت

 هحفشخ هدعف وم وا دانا داب هح یه مظءاردص قرهنلو ىل ِ

 دال هراصا هب وشراق یر Ls هلىساشنا یس ر وک هدایرپ

 اوص هدنکوا یراز وک كنمشد رای رخکب ( ۱۰۷۵ مرح۸ )

 بونا ,وطهرزوا بر = هدعاق هحینشب را هتمالسلحاس و تفاسا

 قانغط كيو” ندفرط رب هک هدیافهن رلب دشت وط هنهب رام هلب دش

 ع اا تو نف هام كلا دل صع وا ندقفرط رب :دو

 یو دار ا ا هلبس هدهاهم ۱۲۰ ۵ تولو ده هل ۱1

RGیدشعا لات ا هت ۳ عشاق  . 



 ییدلیا راهظا كنایناغع ناروالد یرلهرونام كنیللوقوقوقهتنوم
 ضع هاصخ .فرط رفط دهاش قرەلاح هملع هتلاسو تعاحش

 ناعحش ردق»ثكس نوا نالوا مر هدنهح ر وا درو رادید

 شیاوفمذ تن ا ا ارت عداا زار فرار

Coligny -یدا راو یر دسنارف تاسیس هلیلیعم )  . 

 هدازوا و طب و اوا یهایس هه مظعاردص

 هح .یدلبآ مدق هند ودنک نهمانهدهاعمقدصم یسحلبا هجم

 کب لاخیم یا و كماعا هلخادم هنر وما لدرا امدعب یراساح

 رحمت ی هلق نرا وتیمزت ناعرا سر نات ل
 كنار و شوی ود اید کیا ةر حلص لدیو كماعهدیا

 هقاس دوهعو قللق هدهلع تلود یرلراصح تارغیونو راواو
 ندطلارش “لح قلوا یعم دو یا رب ماکحا

 . (۱۰۱۷۵) یدبا

 E ALE نیس
 دیاش . ردهنعف كنەبنس تّطلس الماک حاص طلارش بوی ا

 یدیا هسلوا شمزو نیللوقوق هتنوم هدب ولک بلاغ مظعا ردص ۱

 یدا لمت ا ندا كر وطاربع ٠ تاذلاب هدهنایو نیا ۱

 اکو هرکی کت
 هبسانم یایاده ندنفرط یروطاربعا هعک بقاعتم قام ۳1

 روهشم حایس لباقم هبیعللا هداملاقوف نابردنوک هنواه بناج هللا

 تامولعم یهدهقررش a ردشلردنوک ه هنابو هلت راس ىلج لوا

 ارتسوآ Meninski یس یحاص تغل نالوا رومشم هد

 . یدا ییاجرب



 0 چ ىا هفظوب یابه هارو نسح الو د س

 e لبا :زاهظا يدافسو ناش کەدیناخ ناماسرصع یایع

  WEهام وب ۸۰) ی  Eرب 1
 قرطه كنه زج تولوا هدکمنلکروس ورب دن رات \ 00 ینح 0

 یشانن دنسهبعق وم تناتم یم هعاف هب نو هدلاح یا دل وا لاغشاو حو 0 ۳ 1

 ا دکر داراجا دیا لا ری دولتارسنك  3

 ۱  ندهطلام وندهسن شو ندایل ات اهلغل وابحوم یتالخ ادم و تالماع

 1 قەد كرهلک رایتادف جوف جوف هنس ره هدب رک نداینایساو

 تصعو دصقم اسا نی رلودنک یمامویو جو ع

 ا و . یدا
: 5 7 ۳ 

 اد ا هدقدنلوا هیوست الد یرلشیا هحعو لدرا

 e r E ندقد وق هنلو هلخاد روماو

 ینیرش ءاول هلا هداتعم تا رشت كرهروک قلرضاح هک

 ۱۰۷۷و تکرح نده ردا ن ۸۱۰۷٩ باحصتسالا

 اب Ak ءاو هتسهعلق هناح هددب رک یوک یجنشب كنسال و الایدامح

 .اخا نوباع یودرا ز 3 کرم EE ةعاق .حدقلانم . ىدا

 E . نیبصار هلب | تاماکحتسا نهتم یاوحو فارطا ندشدنلوا

 سگ و کیا نیا یوو و .یدشادا

Eبا 8 ٍىھج تردو ا روتفو اب راحود هلا 
 ب E ل

 ا 1 ہلقبص یک سوبح هدهطا ی طا



 تربغ نادر طاق ش ا ا

 | . یدرو ا
 ا كود یا افنود نالوا ترم ندرتصم ۰

 ك ناضمر ینادوبق رسو رامورات و مزهم قرهشی وط هه رح ۱

 0۰۷۷ ناضمر ۲) یدلوا راتفر ا "یدایا اا راستی

 یعصم نالف ایرد نادوبق ی دا كمظعاردح 5 ت هاش یا ٤

 همناح نوباه یامتاود یواح یامهمو رکاع وا وای اف
 لیکشت هر یاروش ناه هلفلوا تبیه زادنا کل هدنهاکتس

 مایق هنسهرصاح هیدنک لاحردو بیرت یلالپ ۵ داعت ی 9

 یدا رشک ینامهمو رتاخذو ندتم هلتاغ هروک ذم هعلق یدلدبا . "

 شاپ دم ناولب یکبرلکب ییا مور كرکو ادا نادویق كرک
 اشاب دما یادناموق دیرکو اشا ییطصم هرق کی رثکب یلوطاناو

 هدهدن رار طاع. یلوا كنهيدنق اشاب مهاربا یسافا ی رکو
 راهظا هدنريخا رفس ناتسراحم رایکلوا جوا صوصخابوو فلو . "
 یسهیاطهر و هلس ار كلا هاغملوا رامدا شا تلاسو :تمارد: أ

 هرصاحكوم هن راتهج یسهیاط یاد زوموط و یتهباط دوو
 دن راراویقاهملق نکی وا کما ید یون 0

 تارا اهم داغ دا روو ا

 رولا: ترد چوا موب لک بویلوا نود ندشادقاو دهج

 هش هرکص نوک ییا رب هدنسهقرا كراحرب نالوا اوهرو

 یروس كنهملق هک اب وک یدیا رولوا ادب نیو ولتوا
 ی



 ج هرات ن قدضنو و یوم رلاراط هدنکوا كنس رصاحم

 : ۱ : هرزوا لاوتمو .. یدیا رلبا دسزتو عیسو س کملاب ین راهییلق

 هارو تایلمع ما و هنآ ا كتشو بوط هدایز ندآ ۳1 ۱

 ۹ یساغا یرحدب و یرایکب راکب للو ءطاناو یا مور قرهلوا ماود

 ۳ .هبدنق مطعاردص داخل وا شلک هدیمسوم شف شمتک هنانقعراد

 عضو یسهز رفم لوغەرقر نکنه ند ا نوا هنهاکشس

 راو نمدیهش ت ول 8 . یدل ل یلاتقو برح هلشعتو

 x ۰ .تیفیا
 ۱ فدا واهمازهنا ندنف رط یتافس كیدنو هژرفمروک و

 8 :ملنارود هلا اشا دمت هداز یم نده رګ یاما نارادمان و

 ۱ 2۹ مک روتف معا ردص هدهسیا شلوا تام هل قاع

 ا زا وس هدهاکهمیخ ۱ 1 تساختدقآ ا یک ی یس وک ف

 ( 2 e ا را ما هلملاک ۱ كياکرادت هل رم رم دکو د راب وط

 ااف ردمنس هدزتس ن ۶ هلی ا لول ده فص مسوم

 ۱ ی هع هلیسادا توعد یادنو تشهد زاوا عفر هنن لاتفو

 e هقاس 9 ید زایوا بویلبا تداهش رول هدور یابزاغ

 ی 1۵ یرلت رضعت هاشدای . یدلوا نارذک هلبا هداف ششوک
 ٠ 4 راشم روس فی رشت هب یراف رمشکب نده ردا نوجا قلوا برق

 E راهمانفیطات ددعتم هلی رانویاه تسد طخ ندارواو یدیا
  ودواب قردروب لارا رام بسانم هنانمآ نیقستسمو مظعا

 ic تیاد , یدا اردا ه وقت و رادقا ا توت اه



 یل ةد كتو دنا اول و6 راک فید و هی را

 نوتلآ كم رشپ یعزکی یخد هنسرهو كيب زوب "ةعفد قرهلوا
 یه دنف رک نوحما ان وای ز » و هدکعا فیلکت کو 3

 را ا ۱۰۷۹ هک و لاح . رابدیا هدقلا یاوح« نمک هود

 كنهممالسارک اسعو ندندادتما كب رح ا طخ نالوادراو

 جردن ورش لهجا تینا ن و رفع یقاجفمو نفت
 كتل ود ناکرا نانو هدن وياه باکر راعشایج رز کر ندنعیدلوا

 نول ترد چوا بودا سره غی دلوا ادعا فلاکت بول

 هب یهاشداب فرط هلیماق شک رکشدک ده شوذ هب هشا دنا بات 3

 هحاوخ حو هاذفتمراسو اشاب ماقمناقو یدنفا داسالخیشو

 كو رهیلبار رحت اب و روم هه یدنفا یاوخیش روهشم یاطاس

 لاقو لام بولغم كنمشدو یتکیدلک ه هسرق هوف یجتف نم

 قاشمردقو نلیدا راتتخاو "یتشاهلوا یلانتحا کش تنم رتمو

 شوفآ رد یرفطدهاش ندنامادنا ضع تب وضتک هشوب تكيافلتو ۱

 کجا تاساو ضیع هدەن اعنقمو هناغیلب تروص ینموزل كما

 یدلر و رارق هرح ماود قرهنلوا درط بن ترق راحلبا

 هس اه دره ل وا یول وا راض لیست یک یک و

 . یدالشاب هنالیس قیاسرب هنب نیظفاحمو نیدهاحم نوخ
 ندنغل مەلا هجا هق ولبآ ندنف رط کد یه دنق مرک ۳ رادرتش

 ی ولا اا هارو طا رخ هک نالوا روصحم ار |
 قلا هلسهدناموف ( 15 ام هدنم رخت ۰ و

e 
4 



eke ید نوت Sa, 

 هدیناهع دونج طقف ب ولک هنو اعم هب هب تلق یرلی چا اد و

Eکد هنت رانادناموف هس رزوا توق ناححرو تاس  

 ری هرب لر قرهلب ربا قوناح كم هلکم-شود فوخ

 هی ی رایدقار دیدیم لاحرب یهعافو

 شاو ر كيلد یراراوید هعلق ندرامغلو هلک نالا

 دیدع .هلغل وا لر 5 نت تلرد یددع كن ر وصح و

 غنا كنههدنق نیاز ال | ینح هلوا رمتم و ن کر

 اک ی متتسط) دک ین زورو كاد نیتفاخ

 تاود هر زج نوتسو یهدنق هبط رش قملغار هلکسا قفوا
 رو دا

 (E E (۷۰۸۰ یوالایداح ۱) یدلبا ملست و 3 كر هبهلع

 ی كمظعاردص نابم حتفو نالوا نایاش حوتفلاحق ۱

 اما بوت ما ریش و نل هس رلت رضح هاشداب هلتسد طح

 e یدلدا تحط و رب رسل کو

 یات اما ماخ هشياع یسهالاو كمظعا ردص ناب لو هدب رل اراد

 ردص ) كب ینطصم یودخم كچوک نوجما نا و

 - ءژارط ترفغم زاحیح تثاح هلا ( اشا م لضاق رومشم

 3 کا و 1۳ . یدّسا تع ع

 : تاوذ هه ندنتموکع نادناخ و ندنناکداز نابش هسلارف ۱ ۱

 . یدا و

[r]ناجرت نویام لاو ندعلود یاقدصا هدنراشا هرکاذم  

 1۱۳ ىدا قبس یسهبوغ م تامدخ كب طوات

 ۷ ن 3 ۷ چ



 فداصت ید رصاح صور lt هب دنق ا

iلغوو برخ نایدا را تخا نوما یربخستاو طرض  

 هر صاح چوآ ی دل وا راح ود هداسناواو" شمروس و ناک -

 kS كم زو وا زو ندولکیدنو دلرکو- وان امع نوک تم

 ندکس ترد ندشف رط ا یهعفدون : رد هم رک هنا ت

 .هلب راز و ت هدن را یدنفا دشار کی د دلا تا ۳

 ادا هدن رل ود را لناعع ردشملبا .دادمت یا یا : :

 كرامو هیهملق رعاه . ردشمانروک یکیدتبا قرت ردقوب كف
 .نالمفابو ارا هک: ندا ندفرط ییاو كراج ورخ ندەەلقو

  .رویبدیانایبو رکذ مازتلالاب یبدادعاو عاونا هر البتفو كنوراب

uس یس ماعم سام :(۱ ۰۸۳ ) زنا فر ار  
 .یزوا هلي راقا زق شماق یراص هنر نا راس هدنراد نار

 :عورواز وا نطوتم دا یو ا یراوص عوو ۱ ۱

 عرق فرط یباره كرهشود قاقشو عازن هننابیم یرلقازق

 شماق یراص تاهنو شما تعحایم هشاحو تنواعم كنناخ

 .هلکعا تلاخد ههفس تنطلس وقنشورود یامطح یراقازق

 بو رکو تساوی و ٩
 .لوبق یداماو تسات هلیلاسرا لعو زوبوطو غوط داتعمرو ۱

 .یراقازق .غورواز هنیرزوا كلوب .یدشمناق قیذصتو
 مک + هنارفوا هسبا ییارق ناتسهل . رایدّسا ليم هولههتسور گ

 .گالروصو دسفم یوقنشو رود ندنفی دل وا هدققاب هاب رظن قلایا



 E ای E د واھ
 د هع .ضعه هشاز واج هنکلاع قازف طقف ىدا ماها هعاقا

 a یدنلوا برح نالعا هدشئاوا ۸۳ قرلعفاب هل رظن

 ا وم مالعا. نالوا نوکس چنک ریکمارا ورینددادفب

 ا : ۰. . «یدلوا ترضنو زوف زرهجوم
 e Choczimûs وح) د كرك ینهن وطندیاسیانوباهبکووم

 یسهعلق نتمالا رایدوا تولوا لات هناتسهل دودح هلتش رط

  رفظ رکتسع ق تحن ( Kو ص٥1۵٥ هحیناق) نانلوا دع

 ۳ ن افشا و حق ًاحیاص هلک ایلاع عمس لاسیاینزابن نامالاهدربهر
 3 خم ینع وليا . یدلبا لاخدا هنتلابا ایل ودوب روصنم شحو

 راهقنلپ اک هدباوجو فارطاو یراهدوبشم. لب نلبولو
 اتم تەجر هدعاق رلهرومعم و توطتس E وا

 1 ج هدنساعدتسا هلاصم هللا رهق فوخ ادعا كربلدیا

 دفع هلبدورو "راصخ سم هنعقوم شاحو نالوا نوباه؛ هاکتماقا

 2 یمهساسا طارش ۰ (۱۰۸۴) یدنلنف تالاوم دیدجح و هدهاعم

 ٠ یشالارق هلو قلو كرت هراقازت نیارقواو هبلعتلودیلاباال ودوب
 . . . یدیا كلرپووکریو نوتلآ كيب کیا یعرکی یونس ندنفرط

 ٠ داصقا هنتموکح قرەلوا ءایلع تعا لاعور وقتشورود
 E E تداوعهعرق ی هب هن ردا نوار سر ندقدن وا

 . رابدتا

 درو یودرا س . یرارتم 5 ۱ هل وب ر



 ندنرط-کلع "ناسا بودن تقر لس ۱۰ت ٩
 یجاص طارش رذام مان یسهنوص ناژ نانلوا باتا الارق :

 ۱۰۸۷ ندنکیدلبا لاعث۲ندکی یلاتقو كنح ران كراس

 نوشو یسلاومعه او .نتوخ هنس ترد مت رد هن رات ۱

 اتنا ءاکو رلولهل ماکو راراتات هاک یراتیا نارقواو ایلودو
 یدادنما فیبر ی  یدادا القساولمس نفر ۲

 هنفام كيارک میلس یناخ مرق یک ینیدردنآسوا یزمرکسع
 هام i وب هلیطسوت كهلاراشم ندشیدلوآ ریافم یغد
 . یدنلوا قسوتو دید ادعام ندنسهدام وکر و یعاکحا

 بت و یئاصار (۱۰۸۷ نامش ۲۲) یتاثد ثمر اراک ۱ رج

 ییدلبا لامعتسا اشاب دما لضاف یلغوا ,ولیریوک مظعا . و

 تح بولوا جازمان ور ندنقورب هلبریثأت هبلوئک تایورشم
A4لوغشم تاذلاب هلسهس رح روما ناتسهآ ور دنسهئس ۱۰  

 ناشش یونسو اد تا ی تمذخ نف اوا

 كالم دوخاب ناطیش یسلاو ماش هدنتاقو کت[ و هباشا ميهاربا

 ف رشت هه ردا ندنداعسرد . یدشلدا هلاحا ها اب مهار ا

 هدو اه باکر قرهبشاب هلص ص تدش مظعا ردص هلغلوا هاهاش

 هدنلوصو هسوعر . یدیشمقیح هاو ندهفقرا هرزوا قعلوب

 كره دا 4 هلون هاتف احم هب اطا ی هس  هدهسب ؛دلاق نافټک ر

 نوشو )ع هغدغد كر هذدنشاب یا قرف هدن زاوح هه را

 . ۰6۱۰۸۷ نامش ۲۲) یدلیا متامو نزح قرغتسم یما

 را



 رج کم نوع

 ردنا ترادص هن 8۹4 . ج شا نوا هبلاراشم موح
-. 

 دادا ردقوب دنسم رو رب چه ورب درا ولهردنح

 . صفا اهد یآ زوقط یترادص كماشاب دم یللوقص یددمالوا
 2 لدغ لاک د لرهیقا لامعتسا تدش وربح یک. یزد . ید

 - قفدم ,یوکف «لضافو بیدا .ردسشما روما ةرادا هلتناقحو
 یا یار . ییطقو جی ی کام, .«یلت وق یسهظفاح .بقاو

 2 . پولوا هردان هخسل را لو یرب ادنو طئاسو , . مقتسمو

 تلصخ .قلوا او هلا یا رظ 4 ضق لا هتقفح و مدصعم

 . .زوس هلضف < موس السا ینوربجو لظ . یدیا كلام هتساهنارک .
 ۹ دک طق روقو هد ښاد عو مواع تو و دوس

 سه [۱] بدر ۱ تلخ بحاص رب كم ربغ هلام مو حس

 ِِ سس هلیترپسو لول نسح یرلجانم غول ره .ییلح فنص

 ها مق و ع هسناوم و کا تأشن ند دردم . ی ا
32 

  شنادو فوقو ید هداغوو مرز مر نکیا | شالوا باشور

 . حوق ی یک هجنیماقو هدو و را وا هتلود س وع لرەرت سوک

 ِ ده اعم شاجوو هبدنفو راوساوو شملا زاهج هع دم ینا رغ

 خر 4 ج ردشاوا زاسشز هدهلب را

 E e ف دو فراعم تارا هدن رادص نامز » ۱ ۱

 ٠ ناروجرآ جازمو جاور هدنرود تفورعم عاتم هلفلوا دوصقم و بلاطم
  ودنکم قرف ره لصاح یدیشلو جالع هدنناسحا و مرک فطل جایتحا

 بولوا .داّوفلا رورسم هلیس هناریزو تفطاع هروک هن ]دادمتسازو تب اق

 ۳ ءدنناذ هسیا راو ه هدیه لامخ و ره و نوح ند دودنکن ایمل اع همام

 7( 4 + ۰ یدیا دوحوم



 بای وعاش دلو لاقم ور ه 9
 0 گم ةر را ی دلوا ناشسم نەمل تكسداس

 الخادو ًاحراخ یهفس تّطلس توطسو ءوکش كرەيليا كا

 ییا لغوا ابا ندا العا هنسهعفر هيئت یهدیناخ ناملس رصع

S| 2لهاج یر, بولوا میظع قرف هدنب قالخاو كالسم  

 چاک ۰یخس ا لیک یک ص نزاع

 رظنو دلرهبویب هناط هناط یراکزور درسو مرک یلوا
 ۳ ندين وک ثداوح ندا نارود هدنک وا یناعماو اشا

 هدد کو رغ ی ی الا دا فک قرهلآ ترع ید

 هدرور_ هدئلاصا معن هراوهک ینکیا یه نوت 1 کسو رهط هناک ِِ

 باب نالوا مع روما هاکنالوح یتسوکروک هصیقو قرەلوا
 هدتموکح هرادا دلرهناشدنک قوح هامس هم ظع تادهاشم ترادص "

 هد صو یساناب ؛شعدا هاکدانتسا ینسهمناذ تیلهاو تناطف

 هکله ماد یلابقاو لام بابوا هللا رکم عاونا یک دابص نایلکب

 یاتقا توبا لر E هر هعدخ و دک رفوا 1 شەروشود 17

 ردق وب هده سلا شعا مدقت و حیجر یمردشت مدآ هلاحر

 ینیدلوا مظعاردص كناشاب دم ربارب هللا لئاضقو ناحجر
 هزاقح هشاب لود ےاصم e هردص اشاب دمحا لضاف نام

 تاا رحاوا نوا تقو وا < ردیل همش ا هدزوب جالي

 جالع كنا . ىدا مزال اشا دم ىليربوك نزجا ا



 1 باب حتا ۹۸

 و هرکس ندقدلوب آ اود تل ود ضر ردجیلق در هوم

 هدیتقاذح رو تا رک ۾ صا ص a نالو یس ەس اح

 الا یاد ووم هدا دحا
 ۱۳ ۰ واول ير تلف وک یل رارواوا فلخ

 0 بلا مظعاردس هدنشا یدب یعرکی یک یلغوا هداشاب دمحم
 3 . یدیا صلوا اتا دمع روا کرم

 هک اف ءردتقه هدم سکا هی ب را اغم تهح

 ۱ ۱۱ امام ها رواج تاد بولوا رامدآ راك [دف..مزملا
 كني راتممن یلوو [ ۱ ] راردیا اها هلبقح یتدوع فلاطوو

 3 یرکیدو منع ناوج راډ ر یر .یدا رلشءارق یهجو و تەح

 i . یدیا ريد رپ ناوج ر

 غیا او عرق ر, ندفالسا یارزو كباشاب دمحا لخاق

 . نالوا شم رصع رر مات ی رداشاب دم یللوقص هد وا

 كنيللوقص .راردیمادخ نیل ۱ ل  تنطاس - تا کیا وب

  eهدلاح یدلوا هداز اهد یمه رح تراهمو فال رع 8

 كن هيلع ت اود بویعرا یتلرادف رط برح الصا هدننرادص تدم 1 ۰

 ۰ | ووی دیه رفس هجناق : ردبا راهظا و تابا ىلا وب یآ لام [ا ۱1

 ۱ ۱ هلیتقو .هدلزام ر یشاندنثک كروماج یس هن رع نواه مرح نکیا

 3 مم رزو هل وا هدقدل وا یعومس تناشاب دجا لضاف یی دمهشیت

 3 3 قد تدوع هلع یعنی دلوا كە رع لاحرد نکا ش۶ا هننرداح

 35 و Ek rd هدنناکر یدنک و بوریدشوق هه رع
 RE . ردشقا لاصیا ههاکل زیم
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 ۹۹ هینامع تلود خځ رات

 صخا یسلوا ضیفتسم ندندناوف حالص و حلصو یرا ۶او یظنت

 نوف طقف لاکر ىلضفو ع كنەداز یلیر وک . یدبا یلامآ

 هنعاها هددم تایراحم هدلاح یی دلوا صفات یمهرهم هده رح

 یراید رطاب كانفت و پوط هدراهاکودرا ایرثک ۱ ینسهیملع تاعلاطمو
 ناقم قل ود تاسسات یللوقص 3 یدل وا ر ومج هفک هدنسو را ۱ 3

 شلزو هداژ .Jib یدشدلاح هغمامردزو نا تولو مظتنمو

 . یدلبا یعس همیظنتو حالصا ندیکپ یناماظن و لوصا نالوا
 روا روز یارزو یک اشاب ینطصم الالو اشا نانس هج وق یللوقص

 كتبردب هداز ولبر وک یدشملبا روما رادا هدنرلتباقر راب ریز

 اطلس هاها : یادمزول یسوقزوق  تفر هدایت ا

 كن وقس ۇزاق الما تفت ات
 نوتو ادتقا نوع هفالخا هناراکتدوع تعواطم ییدرتسوک

 دلا ییدلوا یرا كو رب اعا ناباش نوا تلود ار
 قاتوعرو يبدلبا دی و كو هرادا زکلا هداز لیروک

 كلدمو شمتک ههتاما هللا اهص ةف یراماشقا یارطضاو

 ردا فدص یارزو فالسا لصاماو َ رد 25لا

 دمحا لضاف هداز ولر وکو اشاب دمت یللوقص و اشاب دوم كهبیا

 یاشاب دمت ولبریوک و اشاب دارع یجویق «هدهبترم یجترب ییاشاب
 شکناکو اشاب داهرفو اشاب دحا كیدک «هدهبترم یجنکیآ

 . زریلیهدنا دادمت هدهبنرم یجنجوا یرلبک اشا ینطصم هرق
 ۱۱۰۲ هکاشاب ینطصم لتضاف یودخم كچوک كنولبر وک ۴

 نره
2 ۷1 

Tra 

 رز



 زدقحتسم وا ناغن رد هدفنص ین ردشلوا ديشهدن رات

 یس4ح راخ تایسانم كتلود هد نامر راوی وک

 ثدحتم هلا e فالوط ندضنللارق لدرا بولوا قفاوم

 .قوروط هودیز و هب وسآ هلسه ده اعم راوتساو هب رام نالوا

 رد واو رزق اهماع یعاکسا یمهقاس ةدهاعم

  هحزوب یرلکدربک هطیض ب هدنحرخ یزاغو زکد قآ رلولکیدنو

 یتلایا کیا ناتسهل . ردراشلوا روبح هماطعاو كر یدبرک هرکص
  ههبنس تنطلس حانج رز یمهفرف ر ءارافازف بودیا باغ

 .ازحمت و تازاغ كنبراناخ عرق یموکح هیسورو شا احتلا
 تقووا یتقو ىلتوق كا كنغلناخ عرق ۰ ردهمامهلتروق ندنت
  یرلقدقبج هرفس كراناخ هلرکسع كم ناسقط ناسکس بولوا

 هل راتل ود كلو يدلنا ا د تاعفدلاب هدوراقو

 زکلا قره وا ماودرپ هبحلص ماکحا ا ناراو هب راحت تاسانم

 را ثوب یا شوت هلا هسنارف نالوا زمعدق تسود

  ویسوم یرږیفس هسنارف هدنترادص اشاپ دم ولي رب وک هکهلب وش

 ٠ نليدبا هدلا كرەدبا لخادم هنیروما دیرک هلتناو یهالءد

 سدح هدهلق ید یربناکو ویفس هتیر روا کم ییهرفش ر
 وتو هد«مشو نط تح هنا راقسو بولیدا فقوتو

 .تدورب لازا ید داع ا61 لتناون) ویسوم یلخ كهلایموم
 . . . یجندرد نوا یلارق هسنارف ندنفیدمهلوا قفوم هتبنما ؛داعاو



 ۳ | بان تود خر

 رلتن وام ء رسم محو ءرل وایرتسوآ »اوراق ملل ۱

 هدنترادص رل ولبرپ وک دعانتو تدور یهدنس ناتلودو . ردشا

 سدق نلیدا صصصح هلتقو هن راساباب كيلوناق هاغل و ۱ ماد

 یراساا سفودو روا هنس را ضع ندنسهدد تامدخ فا رش

 . ردشملدا كب رشت جد ۱

 ,a توف كن هم رک نس ت هحالک هن هبلخاد روم ر

 e هنالالح دساقم بولک هنر یردق او

 كنسهنوع و كناشاب نسح هزاا یسهمطق یوطانا نالوا

 و را ات وا هن رزوا یلشتفم كيا شا لیعاساو لتف

 لحنم ورندنقو رب هلبا تخاب كناقسلمو تایالو قرهلوا یهطت
 شلدبا طبرو مظنت هل زوک .یعواطمو تساس ةزاوش نالوا

 هه زخ نزرسقط وا عياض هدندورو قبر ط تلود تادراوو و

 نسل لوس هل كود رار لوا . وب شعااشا ۱ [
 هده غ ینیدلوا دعاسم ناکما یراقاحوا لوف وق نالوا

 نزاو یهحدوت اشا دحا ی وخ رط یا هماظتسا تحت

 یاہو كس شا ىللا یی رحک, هلرناوارف یس كمردتا

 یاشاب ریشیا نکیا شما و هب یاسا زویشب ڭیدشب ا
 اوا تادعاسم ییدرتسوک كناشاب داص هرق نوجما طاقسا

 ندنکیدابا زواج کسب یللا هایسو ییب ناسکس یرحیکی هن

 مدع ندنیدلوا قوزو هلتباغ یرلهبرو یاتنم كرا وو

 ءانحا یلوصا همرشود نالوا ا ورندندم ر یی هجایتحا

GC 



 باب یتتلا ۱۰

 ا همریش وی د ردو كس چوا هنس هل شىق یمج شاید دا لضاف

 ۱ ناواو فور ییدلبا كل هی دق نوناق م E قدهدالب وط

 - رطا داف وا هتشا نادرا د قافوا ا 3 ا

 : وی صرع یسد

اش ا کلام هداوروا هداژ ولر 8
 ا ا

 چیه ندقالخا طقف شمليا عیسوت اهد نددودح یتیدقارب
 ا یک یا وا اا لام دندنک یی
 یفحهراو هنس هس صح رابل هردنح هسا | ردا ماود هلو یلالقتساوف

 بودبا درو هتیراید ناروهظونو نانپوک نایک شیدنارود

 همکح دعا هدر هلن الد یرلکد تک نوحا تاسا ی رللوف و

 یراوزرا قلوا هاح قود دم هصح هد رابدنک كرهرو یوق

 هدتقح . یادناخ ویر وک ندن راق د_ثږااح 3 هلن رویم

 همس شش نوا اوا ادم هماقرتسا دمو تموصخ ر

  Eهن رزوا دب دش مو زا و ندقدشا هن راز و 7

Eحالف كتل ود یسهنس ۱۱۰۰ هلهحو یحهلبدا لصف  

 : ویتعل وا عیدو هندي وم دن كرا هب یمالسو

 مت

SST LS, OSS 

 ر 2 د 2



3 

ەنسەدھاممشابندنتافوكناشإب دعا ۰.
 4 ردق

(1Y ٩ ۱۰۸۷ ( 

 ندنرلهدرورب یسهرتادولبرپ و ب ۰ (۱۰۸۹) یرفس سرم

 نواه تاکر نالوا یداماد رگ یس ونعم دلو كناشاب در

 . یدلوا نوبامه رهملثان اشاب ییطصم هرق نوفزرم یاقمماق
 تلاخد ههبلس تطلس تناح هليا دعاس ندنلارف هل هلمتفو

 نولتمو روم وقنشورود ینامطح یراقآزف شماقیراص ندا -

 هب وله هس ور هلبا تعس و ده ضهن هد رک ون هلغل وا فرح ی ۰

 شما ملس را سس هعلق نا رهح نالوا یتموکش ارادو لیا

 ناطش نیایش هلا یار ماس نالوا روما هدا یدا

 ندن رلکدلبا تعحر مو م ن رهج شا میهارا
 هس ور تاذلاب ا رصج هاشداب قرهل وا لع یخد یسکیا

 0 ردو هس و هن وط هل رلن و اه و رای دن ال رضاح ها رقسا

 یعظعا ردص و فووت هد رمساس یار یر فا رشل

 (۸A۹) ریدادوپا مازعاو قوس هسرروا نرهج ا

 E تاغ اقوم تولوا راما رقم اوا

 ةو هلا هبلک تاقلت هرصاحاب یداقازوا ندا دح رسو

 ند نع دلوا ناکا ترسع هد: س هظفاګ هده دن وا ریخسآ



 ۳ ا : ۰ )ىدا e نو امهیودرا قرهنل وا سرح

  بولوا زستعفنم عطف هحل ودو لفرصم و لتقشم یرفس نرهح

 ا و راد اخ ا قو ید ندرک اسعو !نما
 E قالراب ین رادص تاد او تند وخ و صل رح مظعا ا

 0 یدمشود هتسهمنعا هاح یاه كرهر دنات رهش هللا تاح وتف

 ندنراحهیس ور هدهساشلر و رارقهرح ماود هنسیسآ را

 ۱ . ودشهلوا حلس نقع كراك رایحلبا

 e ۳ 7 ت ۱ 8۳0 ور فرا
 4 اشا  ییطصم درو وهز رص مظعا ردص -- . (۱۰۹۶)

 1 1 هدنلود هع ونتم تامدخو شهود هدکلر هلا اشاب دمحا لضاف

 1 دقت وزی نارفالانب هل رادتفا هعاهایدندمو قوقوقرهلل و

 2 هدنناخشت رنک یورحو رک نالوا هداه هحرد هدهسیاشعا

 . ندنفبدلوانوزفا نددحقرصمیسهریاد .ردشلواتیقف وم عنام

  كرەديا راهلماعم قیالا هبارفسو ردنا اما هدایز هایاده رح

 ۱ . یدیا رابا واتفر ؟ دی هتکیت ین ود هح راځ تاتسانم

  هرکصندنسهب راح هنسز وت وا دلوب ول یر یراساح هع

 ار کجا راو هدو وسر هارادغ یاش راع
 دا ا للالتخاو ناصع شآآ .یسمردتبا مادعاو ینن یتقاطر
 Emeri“- ٤ 6 ك یلکوت هما ندنراحنک یاکدازراح . یدشملطا

de ۵1۱ .:یراولبرتسوآ نر هتشاب كمانف تایرا 6۵0016  

 ٠ رابحلبا هرارقتکوش رایردو تع زهنیهر هده رام كجوکییارب



 ۱۰ ی همامع تاود را 7

 دان رف كیا یوم :یدقعا تواعمو تاک یا
 هدراوساو و هلک جا كارتشا یخد یاب ارق :لد 1 هند دادمتسا 3

a aeهنابرتسوآ هلغلوا ءاضقالابیرق یر نالیدا  

 ییا هدنتبعم اشار ب مهار ورا یسلاو ندو و برح نالعا

 هلزواحت یدودح هالاح یفیدلوا دحرس یاماو رلکب یلکوتو
 . (۱۰۹۳) یدنلف تص هیت هب کک ٤

 بسانم اهد لغو هاب اتامظم هدایز ندالبنسا كن هللعت

 نر اع كلدا ماق برج هکر اعم ندنف رط ادعا

 طقفو موزل ی ید رفس نالوا نالعا هعفد و ندنشدل وا و ١

 . یدنا مولعم ییدسا تان ند اش لطرح كمال لب

 تاراسخ یش دلوا بحوم هلدادتما هدایزندهنس یل نوا لرفس |

 دان هلا مات كرن هدفالخا هنسلا یترابسم یصحال ۱ تانا و

 0 لوس
  oینللارق صرق دوخابو ینالارق راج هتروا کب ]١[

  3شاردنوک رلعو غوط دام رب هللا نواه نامرف راد هنيحوت

  9ی یهنوط نددارفلپ او اا ول م را
 ا هش رالحاس یناح ناو هلش.رط دارغاب و ریا 3

 لها ینعی 0۳0136 یتغل (1500765 یسهنج رام ) صرق [۱]
 وشراق هولابرتسوآ یساقفر و كب یلکو بولوا فرح ند هلک ب یلص 3

 تب وبشا یناضما كپلایوم . یدیا را مرو .یلاونع وب هنراودنک

 : هتروا لارق . ها مهرزوا تعاطا منافع لآ نیعم » . یدبا روم

 ۰ « هما یلکوت مات هکم راجت



۱۰۳ 

 ۱ عج ۳ هرک ادم هحوتتهح هدقدنل وا

 4 تا هشدزوماو هدومزآ راک یسلاو نيدو هدهرواشم سلح

 . هلبدارصا كمظعا ردص اضح هتفالخ یأر كناشاپ مهار

 ۳ رایتخاو رکرارق قعلوا موم هنیرزوا هاو یرغوط
 . یدل وا رقح و تاتع رهظم اشاب

 1 كناستا دما لضاف لوا هنس زوةط نوا نوام یودرا

 هلا تعرسرب .هداملاقوف كل رودبا رو یاح تار ییدمهع

 نی فارس دلو ول یحش رب روطاریعا کما تا وص هس رز وا هاو

 .یدلیبهلوب تقوقجن ا نوجا رارفو جورخ ندرهش هلیرانیداق
 ترشابم هنسهرصاحم هنایو ینوک یجنزوقط نوا كنحر ۵
 2 یدنایقتردابم هب همقشصت تارا ع راو تالا هماقا هحیکو او

 ههعقادم ردق هب هج رد كل وص یاها و ر ا نان و هد رهش لخاد

 0 تابا هده رت ص ی دلوا KEE ناکماو نامز كرەرو رارف

i rg 

 ٍ 1 قره وقیلا | یر ریزکل ایندب را وق ءا و رلشع | راضحتسا ی هظف ام

 تن  خسرف ید ید هسنامع شوبح . یدا رایشمروا کرافت

 . . بولوا شیاس توق یهعلق 2 I ر عقاو هک

 ۰. ارهاو ند رامغل وهلک نالا 1 ب یاو دنع نوک یھ | درسا

 ۱ راذقتمشینک هدنراراوبد هد ترم قرفتم 5 نوا نانل وا

 ۳ رهظم«هداملاقوف ترهش ماوعلاناب هلدصعت وهرزح . یدلبحا

 71 یدیا رضاح هدودرا ید یدتفا یاو خ حش نالوا

 ٠ ناشو قالفاو راکب : فا ویلکوتو یا رک دامی معرق

1 ۳ 



 ۱۰۷ همنامع 1

 یک ار دک ناک ییا مورو لوطاناو ی راهدو وو

 رضخ یسلاو هتسوو اشا رکیونا یسلاو بلحو اتاپ دم هرق

 نوزوا رک ذلا فلاسقرهنأو هدءرصاح اصاقوحر اهدو اتا

 یتمجر طخو تراظن هن راخذو مزاول كنودرا اشا مهاربا

 کیا یلغار هدیراوح بار رر تکا تمام یاد
 . یدناشما قاستلا ه ودرا هترزوا هد نودا

 قعاحشو قوش لص ەد وحاوم رک اسغ نالوابرف کدو

 كم هعاق هسل دیا ارحا شورو مظتنم ر کیدا هده رن سه لوا

 كناشاب یطصم هرف مظعاردص طقف یدالامحا تاغایرخسآ

 كنايوروا یررش هنو کنوح یدلوا عنام کو یمطو لھج

 لیس قلوا تاب كنبر ندنراتلود کسا هاو وی كا
 كنءرشک لاومایادلوا :یواځ بولوا ناتساد هدرللند یزومعم

 مظعا ردص | راظتا هنجو نامتسا قبر نو اب

 هب هه اضم و ا ىکا هدکعا ع یهرصام

 روصف هدنربعو تلاس راهظا هیقامعم . . یدا ها راتفر ۴

 هدنسهنانم یدک كنابوروا ندفرط رب 4 ولاح . یدا رویا

 اراصنلود یریذا یهدنسمشود هاساع دی فلت نالوا §
 كناسالآ هند وزوآ نر لرو ا بوت و

 هدقملش وک وا كن هنایو زوم اوج ماع رب ندق رطیه ۱

 ه هایو هلیسهدوجوم دونح کسیوصناز یلارق هل یحو .یدیا
 ۰ یدشل وا راد رس هنس ود را" ناققتم دا رودیا برش "



 شام ريخ هلمتف و ی ره كن یسب مات اشا ییعصم هرف

 نالوا هدر تب عمو كرت ینهرصاحم ۳ 2 جاتساو

  هتمشد هعفادم هلبا باحصتا ىە 0 شومح هفاکو ی رلب وط

SAمظعا ردص نکیا راسما بوصت و و قاکرا ودرا  

 : هرزوا ی یههوط هادعا بويعا تعارف نددرصاح

 هلا راشمناخ 2 قشنگ نا ا هل رکسع رادقمرب

 یینم رک كارت اصهر ۶۵ ندن دجهژوا رو منام هسلصا یھ

 اک یعودرا هللا نیقضاب یلتدش ادعا رکشل حاصلا لع ینوک
 یهاکهمیخ نالوایواح ینایشا ولتلکو رلیدَسا رامورات و ناشیرب

Eیل رش ءا ول مظعاردص ادرک هتراط تریاک  i۳ ۱  

 مج یرکسع یرارف هداروابولک هنتلآ هعلق قن اب هلا لاح جوک
۷ 

  تفلاخحم هدانز كا توک جاف یدشلاح کما بهار و

 مهار نوزوا یکب رلکب ندوب نالوا شلزو لوا كاو شتا
 نشور رس لوا . یدردروا یوس كنەرا هلا لمح هب اشا

 هجرک مدآ وب » هدنقح مظعاردح نکیآ ریلیروا ینویب ریمض
 هزهاشدا طقف رولا لتقف ی قح رشو ردعاح معخ 5

 وا م ردو قحا كجەدا تافام قالت رلن وساوس

 فیت . ردل وقنم مار خراب ییدد

 وذو یخو راع ینکیا كن هاب و اچ تقوا

 ارظن هنتردقو ترک تنهاغع ا رم

 ٠  ریدقت مکحاب نکیا یوقا رفظو رسیدیما هدهرصاسحم یهعفدوت



۱۰۹ 

 كن کسو وص ناژو 4 اھ رلکما دانا ف ا <

 و
 فا =| ا یر نانو CL یطصم هرف

 .تودنا تعحر ردق هدارغلب ندن 1 و هندو هديا هدا ا

 عبار ناخ دمحم ناطلس نانلوب هدداهاراد دارغلب هدرفس یانئا
 ههردا لعقنمو ادم هرز وا یک زه هنایو ید یرات ربضح

 اشا مها را لوتةم یی وثم نوت كل لد . شیدروس تدوع

 اشاب ییطصم هرف ندنکیدلدنا لسمحش همارک دا نو ناو

 لرب فیس هضور عصر هنسودنک تح بویمشود ندهحوت

 دنا تنقع :یصودرا ناشی رر :كنادعاب نکل یدال و
 ی راز واح هدنعف وم اف زک و یسالاتسا هنسهعاق ك وعرتسا

 راشم یاشاب هلتع زه اک كنسهقرف اشاب رضخ ناشبلاح فرم

 ی رک یرازجننداپش لی ر تان ی

nقرهلو تصرف یراسق ر كمظعا ردص هدقدل وا دراو  

 سنا رجا اغا د دارو لس نداق و |
 نواه باکر ندلادختک كلوتقم ردص ترادص رهمو

 ناسحا هناشا میهاربا هرق نالوا شهلوا بصن یاقمماق

 ۱ . »۰ ۹9) یدلروس

 نوت کیا دوار ااغ ی یک اا
 .ه رصاح یهو رادتقا نلک هدوجو هلسربعغو یعس یعرکی

 هک دلو یهینس تنطلس رهمو نازرا هم یلاع اوروا هلا |



 سس سس سس سم حس ر ی حومه اےک کہ مس = ی 9 سم ےل ا س <

 برق ینه وسا« ولر ۱ شهلا و هم سس هعشعس

 .نانع رالهاا نالو هدنعز قعوط یرارب هلا دیعبت ندتطلس

 رد اح لجو هعقعشوا قزل هت نالا یدنک نیهرادا

 ۱ ۳ اا

 یرلتموکح ابو ناتسهلو كيدنو هنیرزوا یعازهنا هاو

 (ainte alliance یوم قاتار هلرلولایرتسوا هن ماع تل ود

 یرلتموکح هطلام و هناقس وطو قازقو هبسور و بودا مع

 الاغ ندو رط سه بولا هد هع زد ی واعم هفاعا وسا جد

 مهار ر هرق مظعاردص . راب ۰ ناب دالاشاب هخم ردلاص هترزوا هساعع

 هدتنطاس یکم یسودنک ها سره یتماحو ك. ادعا قاها اشاب

 ینطصم یلغاط روفکت قاس یساغا یرحیکیو حیبجرت یفلاق
 نالوا بصن یناخ صرف ایانو نیعت یرکسعرس ناتسراحم یناشا

 یغاط باب یناسشاب ناملس ماقمناق و هنیرزوا ناتسهل یار 5 ماس

 زواج هب هر وم كرەدا هاب 42 واعم کا ی

 ۱ اشا لیاخ هد وش راق هرا اک.دن و نا هدکعا طاس و

 نرول هد قود) روهشم یادناموق یسودرا هجم . یدلبا مانعا

 هدنراوج نحماوو یتسهعاف دارفش و dnc( مم ]0۴0

  طض یندالب شى و نحجاو كرەدىا تولغم ینهساهع رکاسع

 3 هرف یطواحم نيدو . یدلنا ادا هو رص اح یدولو الئساو

 اشا مهاربا ناطیش نالوا ی رکیاح بولوا دیهش اشاب دمخ

 ییدلبا باستک | ندنفیدلوا قفوم هبهعلق صیلختو هنمشد عفد



 ۳ هسامع تاود رات

 تم دج و كناشا قطصم ىلغاط روکا ه دنس هب اس ترش

 Oe یدل وا لا هکر 1

 نحاو هلا راد تا ه هز وام تاعرح دید کتهرس

 هرومو نات اھل صهر e هد وق هد4 سا دنیا دادرتسا یتسهعلق

 ندر هنهح ترد چوا ندنعب دل وا مسقنمو ز رفم هذه راف رط

 رادمان رایرمشرب یحتف كنم رب یه بویمهلوا نکي قمروط وشراق
 دادا راح عالف نالوا زاپشا ثعاب هراعش رفط راد رس ربایو

 یرغ و یلامث و راتفرک امصخ "یدابایالوق یال وق یشانندهناعا قرط
 مهارا هرق . یدلوا راسخ كوخ ةدزاب هشاب ندشاب سورکنا

 هدهسا دوشم یه وغ ص تامدح هدذنص وصح تاکرادت كناشا

 تلا هلالقتسا لصح و لاقاو هاح ظفح ینلاق هدنواه باکر

 نحس و ج E یاکوت هلتسمم لسکت هدهعفادم كرەدىا

eمادعاو لتف هددا رفلب ۱۱ یاشاب مهاربا ناطش  

 بولوا لوتقم اش ۇمو: لورم ودلك لطف ید سا

 هن رادص ماقم اشاب ناملس و ا نسح نادر ناتسهل ِ

 .(۱۰۵۷) یا التعا

 ارجالاب یهمزال .تاحالصا هحهلخاد ٌةرادا ددج ردص
 قود هکنوج یدلیا تعزع یرغوط هناتس راج تقو ةتافاالب

 قرلوا ص لدب هژینق ندهیلع تاود فرط هیلاراشم یاشاپ ۱ 1
 دوخ دوخ بولوا شمردنوک یعلیا ناذیتساالب ههنایو هلیفلکت كلرو "

 . ردشلوا ندنلتق بابسا یمابق هکعریو هملق هلبوب



۱ 

 ۱ دونم de Savoie 0 ق هدنتیعم نر ولهد

 . ید هدکملیا قییضتو رصح ادیدسش یندوب هدلاح یتیدلوا

 ی ضد رک ب اوت ندنکدهشسس هلسف و مرکا زاد رس

 .e یسەفاک ناه كركسعو اشاب یدع هظفاحم (۱۰۵۷ ) یدک هلا

 1 OD قردوب . ید راشلوا دېش
 0 ۱ : ا

 ا 1 e ا زوق و اشا ناملس

 هلا هلک تاعیاس ض ید هدفاصم فص ییدلبا ارت هدنسورا

 . ییوااق هیناع رک اسع (۱۰۸۹ ) ندنفیدلوا مزپنمو بولغم
 كن وط كرفدا كرت تمس تمس ۳1 وتف كناماس ناطلس

 رخت هح راخود ید قلأیا لدرا رایدالشاب هتمحر هتسهقوت

 ۱ . یدشل وا

 ارج یزوروم لارنج یادناموق یسودرا كيدنو
 ۱ نوش ر e ه هر وم ندارواو طیض یتسهطا یرواماا ندهعس

 .دالب ابارم رس ا تارا عاهد تاسنا:تلق هلا
  یهرق ولوو وربتدرفس تاد و ندنع دلوا یوتسم ه هروم

 3 ا لا رو ىيەجىنىماق یس وص ناژو روض

 3 .هدکمانروک تیقفوموهبلغ را كج هدا ردص یش هدفرطرب

 : ۱ . نانلو هددارفلب یاتشمو ناحیهو ساب راق ندنکودا

  فیطلتو هتف نکس .یدلوا نایاع و ثداح هنتف هدن واه یود را

 ِ هم رو e ا ناملس هلن دصقم هک فونص



 E تلود ات

 هباشا شوایس یختنم لرکسعو یدامادو قتعم ولير وک نواه

 اقماق ما ا قسم" لضاف هاو هاب لا ۲
 ناخد ناطلس بویمهلوا.نکم روما رادا هدهسیدنلبق لاصیا .

 یرلردار و اوزنا هشوک رایتخا هیتطاس غارف یراترضح عبار -

 اقراو سولح هینامع تخسلاع تخم یا ناخ ناملس ناطاس

 ۱ ۱ فر روس |
 ررر و لارا کک ا لا راشم رایرهش ا
 هراکشودص بولوا تلادع بویر و وف و ماح رز هنر

 .ردراشن وا نونعم هلعقل یوا ندنغدلوا یرلقاس هداعلاقوف 2

 هد ردا يرد ان وجا یل وا رق هتراهطدب ناتو لا
 هاتفا رکو نات ندنتانزف یحا ا ما ار

 طرق دنوم یفد یدو یر ۱م
 رفوف ور ید یا قع ا ا
 ینیدلتالتاب ندنف رط هدلاو مس ؟ :ردشلوا ی راتافتلار ا

 نلیدا ماعاو اشنا ندنف رط ناطلس ناخرت هدلا و لكا هدلاح 1

 كيا رام ها ا یرامعم ۰ عماح کی یءدنشاب ی |

 ردا اطعا یفا عفومر هدنناب

 نا مهار ا اطلس نا یا ناخ ناملس ناطاس دهع

۱ ( ۱۰۵۹ -- ۱۲ ( 

 تمظء كىاشاي ییعصم هرق — و تاءداصر یف ماور

۸ 



 ی هر
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 ٠ ترد كرلاشاب ناملسو میهارا هرق یرافلخو یسهنارورغم
 هدنرخاوا كقاس دهع ی راتعاطتسا مدع هن هعفادم ندر هنمشد

 ٠ نالوا رومأم همصخ هب راح تیاهنو شلوا بس هیازه نلیروک
  فلاوط اسان شواس قحال ردح هک | روهط هننق هدودرا

(eندنفی دلوا روى جرم هلوسناتسا قرهقاط هنتشل یر  

  یقاط یزکصع . : یدشقارب رسهعفادم یز واحم نادم هبادعا

 23 هنىرلتواقش عفد بولا هلا ین رلقلایروز ییسا هدلوماتسا هسا

 . یزاغو زکد قا یاضاب ییعصم لضاق ماقمتاق ناشیلاح

 ج [1] ییدنفا دمي هداز عاید مالالا خشو دیعس و عفد هلخاظفاحم

 هدف مداد لتق ینساغا یرحکیو بیرغتو یی

 كرمردتا هحوت ۳1 هب یدیروترب هدتمات اشا ناعع ف کل

 فالتآ یجد یناشاب شوایس مظعا ردص تا
 2 e سمغل ا

 م . رادسا قارحاو

 لعاب لشعر یجت اشن ن TT لاحر طق

 اتش بولک هپلاراشم *یدتفا نوک رب یسایقتشا قاحوا ۱ ۱1

 3 بحاص یقم رلیدتسیا یوتف هنلتق تناشاب ینطصم لضاف هداز ولیرپوک

 اب تی یمالسا رکأاسع هسقو یدرو یب هملق هتعسد اش ینطصم تاللص

 ۱ لتق نوجا تود جازم حالصا هنلوا مادعا هک یدلوا بیس یهنتعزه

 اتع و باوح هنا رحم ود ا هرضم صاضتا نالوا وم

 3 ج ی ۹: . ردرلشجاق اقشا هلکغا

 5 kn هدنزرط یرلسئر لالخ کما اعا ناقع نک [۲]
 ۱ .هلقادناموق یرکسع قوزو یشاب یتمی كاهعشجرسو هللا بیرق رب بول هرو .

 هم ا ببس كنعایض دارغلب . یدیا شلدنا راما هلی مور

 ۳م



 یاخ مرقو رودقم لذب هشیاسآ و ماظتنا داعا هدلوبناتس

 كندودیح اشاب نا نکیآ رکسعرس یند یرکسع لیمو

 رثولادرتسوا کیا هدکملبا روفوم یس هننایغطو رش عقدو 4

 ین رلهعلقدارغلب تیاهنو نیدراوو دارت ؟یوتساوراوباو یرک 1
 ارن یبغاط روفکت ظعاردصو کو و ا
 هردنمس یم هتراقدمهلوا موج عنام اشا بجو برع ینلخ

 ندنیوک رهشو بوکسا هلبا طبض ید یعالق نیدوو شوب
 کید راد مشت نیاتها قاس هعقزاس یرغوط ههفوص
 كسروز اوهقولاس هدهتسو و یهتتآ هدناتتانو راولکیهن و ندقرط

 ناسا فسا لار تعارف ندا هات نا توت وات
 بویلاق ههش هنکیدلک ورابا ندتیافک مدع كروما ناربدم
 هدهداعلاقوق ناود ر نالوا دقع هدنو اه روضح هدهنردا

 قرهیملقاب هلکوک هرطاخ هنيا فقوتم هه یسهراح كدر

 . یالرویب نامرف قملوا ضرعو قلریدشلرارق رک اذل
 2 كناتا تم لضاق ءداز درک دوش ا

 eS وا زاد توقع سال 1

 . یتایقفومد یتءارص كلناساب یفطصم لضاف ءداز و

 - قوف رادتفا و ردا دب ج ه هرادا سا ه ِ حد 3



 باب ىج ۱ ۱۱۹

 e رک شا قوح هللا ی قوجو شفلوا حرط وکر بو عو

 ۱ شمناف و تار ۳ ولت قم E یم ام

 ا هود رەد حسقس اف و ره هما

 ۱ : روما ها عطف یا وز نالوا الود راودو ندکږ لا جارخا

 رضا ریشمش هللا ىلع الکوتم « هرکص ندقد وق هلو یطاصمو

  بتکویدلیا تدالح دن هح و هب ادعا لب اقمو تمه ناسم دلش

 شین هلبا ءدب ندنب وک روش هدز زوا یفیدس لوا لیصمت هدخشراوت

 یداهطا راد دارغلبو ین راهعلق هردنمسو مالسالاحت و ندو و

 : داعباو درط هنسهه رب وا كنه وط یراولابرتسوا و دادرتساو حتف

 ۱ .ملسیمودرا وقسم ریلتوق ب ندا موم هعرف هدانناوا . یرلا

 شل ردتا تعجر i ندنخزرب وقروا هلته كناخ یار ۶

 ل وا كب یلکوت هللا شاپ دمحا سکر چ نالوا قوس هلدراو
 e و شمابا موزهم و لوفشم ییرکسشا هع هدهدتهح

 . ندنسهراداكلوتف راولکیدن و اشابللخ هحوق نالیدبا رویم
 ربع ه هلاماو باح هتلود فرط ار مور نابعالشوخ

 E ورک هلغلوا شلوا قفوم هصالختسا یهبنولوآ هليا

 ۱ ۱ . یدالشاب کلک تشاشب
 «لاهاءدن رالیتسا هنسالاوحو شم كرل ولهجع هدهقاسهنس »

 . نالعا یبایقشا كایاعر ندنغی دلوا ناشرو قرفتم هیمالسا

 ۱ ۱ راجا مردغاط صور ضرع لها بود ناصع

 . ےن



۹ 

3 
۳ 
- 
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 ۱۷ هماعع تلود جرات

 ر دص و ۰ ىدىشم امل اق را نکل عزت هدف وص هلا

 یاصع نالو هدراهعلق ینیدلوا قفوم هنحتف اتا ل
 ملست دا ف اگه تەو ولهم

 هنس راقدالک ۱ ییراقدارغوا ههن یسهفاط ایاعر ندن رلکدلکهدیا

 اعر نک هنسرالا هبرکسع فئاوط یشانندکلسکی مظعاردصو
 هایاع ر هقشل ندکد ردا ماست هن رل لو یرحتلا ین راقحوح

 باساو ارجا یهناعا نلک مزال هلبساطعا تاناوحو قلمح

 تعارزو تو ها اش هنکب دا انتعا هن راهظفاحم

 نوا تره الع ناتو لر طااو هلراملا لا
 ندنرلغلوا درط هب وشراق ندهنوطكرولهح ید هیمالسا “لاها

 ۴ ۰ یدن و ط رو و ون رس زا

 ناماس ناطلس -.. ( ۱۱۰۲ ]) ریلاراشم را 0 لا۶ را

 اه راد لا را هدهنردا هلغل وا ضل ص ۳ یرلت رضح ات ناغت

 ا E ت ی وه هاشداب رب ملس و ملح تاع و

 . یدا هل رالا كتطاس ناکرا روما قترو قتف

 ناچ e ناطاس ن 7 یأت ناخ دا ناطلس دهع

9 

 یتراورش ثلناتاب یفطصم لطاف و یہا یمن رمص
 هدهب ردا نالا جسافو سواج مر لاح یاضتقمر سس 0 ۱۰ ۲( 1



۵ STS ۹ ی 

ORE:لا یو  SDقد و  
 دیک یا تل 0 ۳ E و ی ی هر

 باب یجندب ۱۸

 ا ل ا ی اتد تاج تولوو افا

 ارزو ریاسو اشاب یفطصم هداز ارو نالوا شا تکرح
 هدارفلب راعشتبح رادرس . یدلروس ریرقت هدنرابصنم اصاو

 3 نومزیرکسع هلیساشن | یریوک هنیرزوا اواصره لوصولایدل

 هلسودرا نمشد نالوا هدکلورلیا ندنداراوو رارما هتسهق

 ۳ ی یا رادورک رعنا لاطسا هدعقوم مان نمقنالص

 ی لک یلوطاناو ناشیرب یرلیراوس ناکرت ندلوق غاص لوا
 .  یهدشناب یدنک مظعا ردص بولوا نانح یوس مزا ادیهش

 ٠ لسو كرت یراسیرتم باحصتسالاب یت رلکولب رادحلسو هایس
 ۳ یادم اعا ك هل ناردلاص ورانا هلا تفس
 ١ 5 رک هلغ رانا و شلاق ر زا هغمقح هتشاب تسوا كرل ولهم و

 ها وشروف هلاراتشم ردص یلاعتهتمکح نکیا شلوا یهاظ یک"
 3 ا ۷ ةمقوو [1] دلفلوا تداهت نع زا اجور
 خوش : ۱۱۰۲ هدعقلا ید o ) یدللا بارخ یینامع دما

 . تعزه یور راهظا هیمالسا دوخ هنیرزوا یرادرس تداهش
 هلرک اسعنزادسو تروعم هدنرزوا تآ ااو ارزو بویلبا
 د ا ل تنش یسلراقح هتمالش تس
 ا او نادناموق فاش لیلخ هتنوق ارزو
 ۳ ۰ و زا ر هدارفلب ًایظتنم هلا باحیصتسا
 :E 3 قکرعم هدندزوآ هه وط و شماغوا هب هلک تاعیاض رلولهحع

 3 `. یدیشماملبریدلو ىدىن كيلاراشم یاشاپ [۱]



 2 ik ۱ هساهع بود رات 1 ِ و

 ندنفرط نواه نفس یرلافنود ا تعاس ا شی 7

 ةد را بویمهدنا مادقا :هناسنامع تیقعل هلغل وا شادا قارحا

 E + راد تدوع یرغوط هتیداراو

 چیه هسودنک خرات . ردهمنامع مارو رک | دیش ردص ر

 ناربح هنس هلع لئاضفو هل لئاصحو روبعا دانسا روصق ر

 هنسهللح تمدخ و ران ندهطرو كوس كا لود |

 رمعم اهد هنتس چاق E ردشمتا ترخحفم جات رم ومس ینداہش تنع 3

 لومأم یسملیا دادرتسا یهیکلم تامیاض هلبا تافام ربج هسلوا
 یارزو یمرو قوقح تاواسم ههملسم رغ ةع .یدبا یوق
 رد تاذو ندا رکفت لوا كا ندفلخ

 هاو هد ۶6 یداہش كما ثا ییطصم لضاف هدنیشالص

 ,هتندامشكنتقفاعلا نجرلادعیرما لدا ندا تاق نسضراخ
 یک زه هنآ و . ريا هنلوا سابق : هل رابتعا هبنآ همظع جات 3

 دس لصت هشنالوح عسوت هدییرغ یابوروا كمالسا فیس
 كنهبنایع كلام ید یفداهش كناشاب ینطصم لضاف هیدکج

 . ردشع الفعض ی رادیما وربک یتامب اض ین لوا 3

 ناخ دخ وا ا ر 3

 ریتم: نوا یلدا لا یک یرارتهم دمو رها
 ندفدل وا یناعاک ماع یاب ام هداز ندهند چواو ینامع ا

 ندنسهمحلم نامقالص . ردراشمروب ناد واج كم مع هرکص
 رو تورلا ج هم تن هدن ران واه “هع 0



 باب ید ۱ ۱۳۰

 یاح و اشا ىلع یه رع) قالخا كناشاب ییطصم لضاف هداز

 یارحا (اشاب لع یهمرسو انا ییطصم لقوا زوو اشا ىلع

 هلا تادح رس تاماکحتسا ریمعتو نصرت ابو تابتاذ ضارغا

 یسهدازدیشح كسدنقا ندلادعس هحاوخ ۰ رد رلشملا مایا را ما

 .هدنراتنطاس نامز یدنفا هلا ضف یعودخ كیدنفا دعس واو

 ۰ یدشل وا تحشم ٌهورف ی وف د يا

 عبا و ناغت دری ناطلس نا یا ناخ ینطصم ناطلسدهع

(۱۱۰۰ — ۱۱۱۵) 

 E ۰ یموع ول با و ۳ 0 ۱۰ ۷( ہر رد إش شب

 نالوا نلعم ی راس ولح یرلد رضح یا ناخ ییعصم ناطلس

 یتسو ز را كمتک هرفس تاذلاب [ ۱ | هدب ران وېش ت اهم نو اه طخ

 هت ریس تسد كرل واک دن و لوا س ر رل دروس راهطا

 7 ٠ ارد نادوق یسهظا رقاد نالوا شن

 . راک مک و زجاع ریصقترب ریقح و قاطم ضابف و قح ن »7۱ ]
 ۰... بو دیا ناسحا یتفالخ نیمز یور هلسامرف و ر دق ودنک هنل وق

 (هرفغس ) یخد ن » اباطخ هالو نواه طخ نایالشاب هلسهمدقم

 نوام طخ نالوا رداص ول بولک هر ر زکهلج ی دعا مدل | تدب ی

 ی زمتع عهوبام رفس مزب بودیاهظحالم ینفینم موهفمكء ورقم تکوش
 x هللادابع و هتلود و ند ردسانم ی نما لاق هدهنردا 4-قول لوقعم

 هرواشم و هظحالم . بوش وس نوجا هللا زکهلج هس | عفا ىسغنق

 زس هرو باوج بولکو زسهدیا ضرع هعوناه باکر هرزوا یتص بودا
 . یدیشلو ماتخ هلرما « مالسلاو



 WM هتاهع تلود خم رات

 كناشاپ نیسح وتروموزم نده رګ یارها نارادمان هلا اشا
 كسرات وام ینولح یددژم تولوا دایر ھه اا ٩
 شیاشک كهاحون ءاشداب هلغلوا دراو هلوتناتسا نوک یتش نوا |

 لوت تاو لاو یدنلوا دع لالهتسالا هعار هن راملاط 3

 مر GG هلکلباا و زفاس هداز ه جوع قرهلوا ترغو یداش

 . یدنله مسم هلقانادوىق وتروم و نمو
 هنتهح هوخا نده وط روم هدنه رع ۷ نواه بک وم

 هون) یدلبا روبح تاقدا رو صن هدنسارح راوشمطو وک

1p 3ىمەعاق (  SESSسحسآ تسد درو هلسامهم و  

 لارنح نارتو) نادناموق شاب هدنسهدیدش "لناقم سوغولو "

 قلیه ودرا مسولا مسح قرهنلوا رمدنو لت (۲۵۱۵۳۵]

 _ هلس الا اع میظع یراترضح هاشداو تدوع هدارفلب یاتشم

 رايدر و تاصاوم هن هن طنط ق هب

 یسلرا ا عا A ۸( مد ول ام هه ی را ۱

 ند رکا هرصاح یراوشمط لا هک رک اسع را را واهنس |

 یهروکذم ٌةعلق بولوا راوس هتدالج بسا هنیرادع رصن رای رمش |
 نمشد ندیا دشح هدعقوم راط رب هللا كرت ییهرصاحو صلح

 هنهاکتحم هنردا قیاسل یفاک ك را لکت رو توت لپ

 توق كنیرلزاصح دج رس راسو كراو درو
 هرادا درک و هه رهسع روما كركو و مادقا هنماکحاو 1

 . یدیا شعلوا ارجا هنس تاحالصا هحهکلم |



۱۳۲ 

 E ۳ زا لا DC DS هد ۷
 هل 2 ور ین رب یراح هس ور ندا تعحر موکت ا

 0 ا تاوده هم لا درک شوخ هرکص

 e نالوا هدهنسوو نات هلو ناتسراحم م هرومو و

 میش یوص ن ندنغب دمهفاب هز زکر قلا یماتن دنسهسب رح

 ۳ نا وا راد رکن میم رج -یسیمق وم تیم
 ۰. (۱۱۰۸) یدلوا راتفرک هننوخ تسد تقاع راوتسا

 ی وا .(۱۱۰۹) از را ماوه رف یا
 دا لت بوناوا تروشم نمحما د قع هددارغلب هدن واه رفس

 هناکح تاعلاطم مقاط رب اشاب نئسح هداز هحومع نالوا یظفاح

 یلراو هترزوا نداراو ۹ هلب راهظا هب دام دناوفو یدرس

 ۱ یار و اتش دم ساما ظعاردصو بیس
 و لعفنم همظعاردص هباوریع یاکرا ود را E ملا بوصت و

 وا هدنشاس نرفس ندنرافدلوا تق رام هنتقف وم مدعو

 ۱ ا را رها خار كادک هتنامت را وشمط هن وللم

 .E یاح هس نواه ېکوم قرەنلوا روم هنلحاس هوجاب هن

 2 کلماوم هل ما از هلا تقع -هدهناددرنم تروص یو

 . ۍالوا رکرارق یسلک ههه وشراقو یماشنا یریوک هدکدلیا

 نوا سنرپ یادناموق شاب هجع ندبا دصرت هناینامع تاکرح
 E رازراکیاننا ا صاب نکیا ی نم فرم هرکس

 مع م "هک هسامع ٌهوقو مدهنم یریوک ىلا ہت هتمکح



 ی ش نواو ر ردق i تب در e هل

 ۱۱۰۵۹ رفص ۲۳) یدلوا نانم برف مزاع دی 9

 ۱ هدازهج ومع ترادص رهم هسرزوا رو یاضف و . ۱1 ِ

 ندا و های نوا تم عیدوت هیابشاپ نیسح 3

 . یدلیا تدوع هه ردا 3

 ۱۰۹۶ - ۰۱۱۷۰ بجد ۷۹۸) یت ہشام ھا ولراق
 قلا نوا هرامح وشا ندا ءد هلسهرصاحم هاو یمهئس 3

 ندنراسدقم قافتا كناراص لود بولوا هدکما ماود وریندهنس
 هنارادص اشاب ینطصم لضاف هداز یلیریوک هینس تنطلس یتا 3

 یراولیرتسوآ هیلاراشمموحیم نکیاشمایغوا« هیلکتاعیاض ردق |
 هنس صد ةو ندقدلوا قفوم هلکنت هنتهج ربوا كننوط

 ندقدمەنازق یش ر نمشد هدنالتاقم نلک هعوقو هدنقرط

 دا رلولهحم ندنش دلوا مازهما راتف رک هدهرک چاق 3 هقشب

 ت اوا وا هدنرخست هدکتتلاا را ا ی رادیما هسل وا هسلو

iءدنرثکاو شالا ريضسل " ةونع نعشد ینس هفاک كنغالق ناتسراجم  

 رکاسع هدلیوط رفس و .ردرل شتا تاب هبهکیلاق هناد رب راظفاحم



YEباب ید  

 ید راشمالک | ینفحهیلوا هدناف هت راودنك ندبرح

 3 ا و توسللو رابا ضط ندقدلآ ینهروم رو

aههروم هلغلوا لودحم و بولغم یرارکسع هدهتسوب و  

 یراهدافتسا چیه كرللهل .یدیغوب یرلاعدا رب هقشب ندفرب

 ی راش وا عفد اف تاعفدلا ندنسه رصاح هحنماق ۳

 راشم زدزا كلا یراتراف دنمس كتب رابحنقآ ران اب ی راتکلم و

 او نصف علا نایت تا ا لووول

 جاتحم هب هیلخاد تاحالاصا ورتپ ید یرارادمعح هدهسا راشلوا

 ۰ ىدا رظتنم هلمشح راح ه رح ماتخ ندنعبدلوا تشامو

 هتسره بولوا یز ندهبراحم ماود هجنلک هب هيلع تلود .
 . ناطلس حو مادقا ههیرفس مزاول میظننو هبرکسع قرف زيه

 ۰ هحقدعلوا دادرتسا هکلم تاعیاض یراترضح ناخ یفطصم

 هجوم دیدح ردص هدهسا ردنا مارا دار كمالدا هلا صم

 هلا هقاش فیلاکت كنسلاها هسورح كلام اشا نیسح هداز

 براح ندر هلا تلود ترد هلوو ینغیدلوا ترحض یالتبم

 ۱ اط 2 كر ةماكب یلالحما كسدقم قاشا هسا ندلوا

 1 هدو ربا دارهلیا تمه فرص هن هه رک یاوق دسزو مظنس

 ۰ 1 یغج هلوا بسام اهد كمنلک ندنرلةح رر یر هک دشود تصر 1

 هتحارم ۱ تدم یک .بولوا راکشآ ییلن وعرو كلود مس و

 هننهح حاص وا راکفا قرهدالک 1 نو لر ی ایت ا

 هب هحاصم هلمطس ون كن رلتل ود كتملف و تا هلغل وا شما هلاما



 .ناود هلا یدنفا دمت یار با ول سرو یداربو رار 8

 باخت كم : توبانپ وتادروقوروام هداز تلرکسا یاجرت نوا

 . یدنلف ناعت صخ سم ندهب و تموکح

eهدنسهرآ یرلیاح هوارد ها اواص یراصخ رم كنلود یدب  
 هدنوک یا نت بودا عامجا دن هبصق .هجفولراق نی

 ندهلاکم و اک یدازوا نوزوا هدا رفنوق ی ا زوتواو

 هدنحرات ۱۱۹۹ ىا نوناک هو و ۷۱ ۱ NR هر 3

 : کلوش . [۱] یدلدا اضماو 1 ًاعطق حلص طارش

 هلرلبدیا هکراتم هنس شب یرکپ هل ایرتسوآ

Banat َقلا هدهبلع تا ود قلاب راوشمط نا ریبعل )  

 كر هبایرتسوآ رار یکیدسا طض ندناتسراح هلیس هعطق لو 3 3

 اواصو هلوطو هسیتو شورام) . یدلوا رکرارق یت ا
 .كلذك هلمتموکح ET ا رونس ندنرارهن

 یعالق ی هلا ندنادغب بولل وا هکراتم هس شا رک

2 

 یسهعاق هحنماق هلهح و هدف دودح و طر كا هداعا

 هنناخ راناتو هداعا هنسودنک یرلتلاا نیارقواو ال روا

 ثاءصخ ص هو = . یدنلوا وقع وکرب و یبدلوا هدکمزیو

 .هلعط رش قلاق هدندد یسهعلق ارد هل هح یی دلوا مات قینوذام

 درود ا تن تسفطق حلص هد ۱۱۱۳) ىدا هکراتم هنس جد

 ٠ وراق « حالمو بس تار اند یدو هدنوا زوب بش ۰
 ۱ ۰ ردیخحرات كنسهدهاعم



۱۳۹ 

 ۳ سد هات ۱

 كره و ورک یرار گم طظ لاش كنن زفر وك یت هنا هسا |

 یکتا کیا ندایچالادو یتسهطا یروامایآ وینسهرب زح من هروم

 ۱ هریو و هما هبدهو ٠ دم لود

 ys ج تعحنر كن هیفس تنطلس هدهاعم وب ۱

 4 ماودلالع ه هنس ینآ نوا هلا تو ترد اعقاو بولوا ادم

 ٠ هدنهجیه هبنامع اسو «یدنا لکد یش یال وق كلبا كنج

 هیجرد د هلوص هد فوم چیه كرهءلبا سوماتو ناش لاک |

 ۱ راشمالوا ماست هحفدانوا راحود هبهبعطف تیروبحم و هک لک

 2 تمام ٠ هنمشد 9 ست و لہ 3

 و ۰ i ا هحف ولراف موو
 ا 1

 :E نال وا لصاح ندنتبه كراولنامع هدنولق كرلولبوروا ادعام

 i صرق نالوا ی وا تدس كر . رد ما كازا یوخ

 ٣ .. بویلوا دعاسم یللاط هدهسیدتسا تمدخ هنارابسناج كب ییلکوت

 . كييلاراشم روم یراصخ م هج ا یار ۳ حلص

 ِ دعا هیلع تل ود نکل شیدا رارصا هد E ینمىلست

Lk3 دیمزا كرەديا تفلاخحم ادیدشو م  

 ردشعا ماعا یہفر ا هلیساط ءا كلتفح

a E Eh GELS LE 

Nr EEC, 



 AY ۰ هیات ود 9

aمرمر 28 ءاّماب ل هراز مررم بلمار تام  

 هام لود داتعمر هر i نل a تا ۳7 ناف <

 هدهنطنطم تر وصح یر ِل جایا لوس نالوا .كجهلک ندتفرط

 ندهردا یر ناخ یطض ال و لوټ
 هارفس نایالشاب کک رر رر _بوروس فی رشت هلو ات

 رایحلیا ید ندهینس تنطلس بناج ةلباقمو مارک | ممتا ىلع :

 ۱ ]اإ یدلدا مارعا

 0 كىرح دادتما شات نح هداز هج وع مظعاردص

 نشع وا حرط هشرزوآ یلاها هلا رادتا ههلازا یتسهرضم

 هلکمر دتا وقع یتسایاش و افلاو عفر یزوکر هاو لا

 نالوا یاشیر و بذیذت نیهرو یەکلم ءرادا ندفرط رب رار

 ندفرط رکیدو عاحرا هماظتا 9 ینروما هد تالاا -

 ناتوط زو هغموروق بودا ا یراجو عیانصو یفارو

eكتلود كرهلیا ایحاو داهک. ونرشزا یتهافرو تور  
 ج

 هب هنایو و ىدا رردیک کال هبلغ كب چرا كتقووا ۲۹1

 هلوساتساو « یدیا یشک زو ید قیعم اشاب مهاربا نمریفس نایردنوک

  زولواو زاق نواو یدنه چواو قواط قرق هيمو هنسیعلا هڪ نک "
 چواو هزبس هیق زوتواو هوبم هق نواو نوا هق ىللا زوو نیج رکوک 2

 چواو نامع راطتق نواو هرآ یکی لاو نویق نواو یغازورو ريغ

 راہ هبق رو روک ة نوا زوو نودوا کج زوواو قلتوا رع

 لر . یدا شفلوا صیصخت قلجرخ هیمو شورغ یللا 7 زوو

 . ردجردنم هدختراو تالصفم یددعو عون تاایاده نانلیق هلسارم



 باب یجند ۱ ۱۳۸

 e ۰ 1 لوغشم هلم ر A هف ات هودا هلن وب هنس زلهراب

 هاما نوجا قملت روق ندنلغل راب كن دا هللا ضش یعورضرا

 یداماد كندنفا یاو رومشم یدنفا هلاضف . یدلوا رویم
 هلغلوا یراهجاوخ هدشنا وا یراکل هداز مش كنس رات رضح هاشدایو
 : بلج ن ورضرا نالوا یمافنم تفاعتم یی رات و اه سواح

 2 ق وو هم رج هرهح ڭكلەجاوخو ا بصل هشم ماقمو

 ا  سها ك زازعآ لا یرایرپش تافتلا اعلا
 ۱ هدهرکرب هدنقح طاصمو روما همظعاردص یرلت رضح راعشافو

 راررویب هشو را ود ز ا هب یدقا مالسالاخیش

 ik o ندلضفو ع باح ا هبلاراشم "یدنفا . یدا

 رد ندنغدالشاب هغمشراق هشيا یه بولوا دتسمو صیرح

 نیسح وتر ومو زم نالوا _ ةطساو هدنراهرا هلبا مظعا

 1 r لر هد هام یتسهنم سم تلاع دادتشا شا ناسح ءداز

 ۱ ی ابقعراد ES اب نواو

 ینهسردمآ هد هناخح رس ره رمتک هلومناتسا" | یشعت . (۱۱۱)

 | كناشاب ج ولب روک هیلاراشم یاشاب ۰ ردعهلوا نفد هدننورد
 ۳ ادم اشا دما لضاف بولوا یعودخحم كناغا نسح یردارب
 + e كرلولب روک. ید شو ترهش هلق هداز هح و

 2 نایروک هدنفالسا هدننس هفاک قرهتن وب هدنل ود 4 هعونتم ترا ات

 3 رب 2 ًامطق ندتیناقحو تلادع ا شما زارا قفادصو فوفو

 تن ا هیس شا ردشمال را
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 ۱۳۹ هسامع تلود خرات

 هیت هدمه اولا رقص . (۱۱۱) یسثر را

 دوشم یتمدخ نسحو یسهز رح هدن رکلبلاو دادش ًارخۇمو

 یللاوز بولوا نواه رهم لماح اشا ینطصم نابط لاد نالوا

 هدەسل | هدکعا جات ساک هل ر وص مه هب یدنفا ماسالا خش مد

 هڅ ولراقو لوتقم ینم هنیدلوا تدنما بلاس یعسط تظاع

 لوا یال دالا خش قوسا اشاب دم یمار قیاس سر یصخص

 روسح اشا ییطصم نابط لاد . یدلوا لوصوم هنالاو هر

 . یدلبا ات ۳ ن هنفاط یرکسع لتق هلغلوا رکسعرب

 فقاو هتسهسایس لاوحا اورواو ههرادا روما ددحردص ۱

 بولوا ندنرهدیدفطلو ی كنمدنفا مالسالا حکو ندا
 کما فلأت هلیهاودو اضر كنسماح یاصم نایرح نسح

 زواج لمحت دحب.یمکحو نلعت كندفا قم هدهیدشلاح ۲

 كم رج كرهدبا هلع هناعا ص قوقح ماقم مکح ةظف اع ندنکی ا 1

 هدیمظعا ردص رکف یطلست عفد كلا راشم "یدنفا هلبا هتف
 یبترت لالتخا مارض یبدلبا لاعشا هکهدناف هن . یدلوا یکرارق

 و ناشفاوالا ردق هتنطاس لیلح ماقم بوساق جرم راد 3

 . ردشاوا نارسخ یالتم هلا داسف هرارش تباصا ید ی ۲

 ىدقا هللاضیف هرزوا ینیدنلوا لیصفت هددشار رات
 ترد هدندم زا بولیق رصحتم هتناسناو دالوا یهیملع بتا ص

 و هنلعوا كوو لڪ هلی كل ا یناغ ا 3 ۱

 یسمردتا هیحوت اوتف یاب هرزوا قلوا مالسالاخیش هرکص "

3 ۹ 



 E ۵ لی دم تدم ۹ _.هملع لاحر نادا نقحتسم و ۱

 هرل صف نود ندنرلهتر ید e لحم قرەلاق روح ڇم

 نالوا هب یدنفا یاو ناب اق ل یخ ربقح

 خیش هک | لاقتا ید هنس داماد هل ر ط ثرازاشم تموصح

 ندنغیدلوا یدایهد و هرشکتت ی و یتشم كسدنفا مالسالا

 ردا ی یار یرات رضح ناخ یطصم ناطلسو
 ی هدهب

 رخ د چوا هداروا قرهروم داستعا قفو را ضعا هلا رک شو

 دم یمار ندنراقدنلوب لوغشم هلناکرادت نوکود كنب راهزیک اب

  راکزور دادعتسا داسف شنا ینیدلوا نابنح هحوم كناشا

 . ییطصم ناطاس تباہ بوراص هغاحص قوباح كن _هلیسهسالم

 ۱ دا ناطلس را هک ردارب قتنطلس تح یرلترضح یا ناخ

 E ۰ و او اوا نا

 . (۱۱۱۵) رایدروم
 1 .ردشملیا ۱ هک نوک ق رقزو ر روفغم ناقاخ

 زارحا تاذلاب هدفاصم فص هعق د چ وا والم« یدادحا نیم دقتعم

 ۱ الع لداعو قفشمو نطفو e شملبا اع تابوتم

 . رابدنا هاحیبلاع هاشدایرپ

 یورو ه هن ردآ ها تعج بارت ةد اسا ۳ باب را

 .ردشم وا هبمست یمهعف و هن ردا هب هلن اه هعف و ندن راکدلبا حورح

 .  ینهمقو و « همانقیفش » نالوا یرثا قلغم كا كنباتع ناسا

iS ی AN 
E ر 3 ۷ 



 ۱۳۱ زیر دی همنامع تلود هرات ۱ 1 ۱

 .ندسنش يدا تا ا یا ردروصم

 یصاخشالرک و ییباقو درک هلرهیلبا فوح E را رشا هلغملوا

 یللاو رثمتک هنلون ازهنسا قدهدرب یارو هلق رط هروتو حملت

 کک رسهجاوخو زسحرش یاتک نالوا ترابع ندهقبح
 . ردشم رت ہک هلاح

 عباد ناخ ۳ لناطاسنا تلات ناخ دا ناطلس ده

(IE — ۱۱۱۵ ( ٤ 

 داف لها یغوا لوس و یدنفا هللا ضف مالسالاخمش

 ینن هسیرق یاسناو دالوا رايد كرءابدا هراب هراب ندنهرط
 حج سه ثدعتم ندلالتخا نال وا دن ردو هتفه شا ا رایدنل وا

 یرآردیرد مقاطر نالوا نایسن و رابدا ةشوک ةتخادنا جرو

 راراکزور ناشير و بارخ هناخ هح [۱] بوراقیح هنادیم

 یرلکدتساو رلشملبا البتسا لود تاماقم هدافتسالاب ندتص رف

 دما سولح ۰ یدا راشمالخاب هغ وط بوتآ یک  aهن رزوا

 ] ]۱یراروهظ و كتقو وا هبآ هرفف دوم نددشار چرا

 . هدنیعت نادیم ور ندروشو هنتف ثودح » : ررو رکف ولار هدنقح
  4عماج قوءقع یاتشاب مها ربا یر ندەلمج بودا روهظ رلصخت هف رطا

  1دوش اب هاک ا هنتفلاوتا رب مات ینطصم دستم نالوا مق ۰ هدنغ رش

  3هر یییدلو جوجای دننامو یدشود هدا دوش ندنواقش هدر رز

  1عج نوجا تاداسف لیداتق لامشا هدعماج هتروا گكرهدیا جولوو ذ ذو

 هدسلام ردص ماک انرتبا نیلب فرح بوشراق هتاداس هورک نالوا

 « ۰ یدلوا مالکریما



 باب یجدب ۷۱۳

 ا ف عفد كنهلغتم هلوقموب هحیلل وت و زار قلهروا

 لئاتید هنارزو همر هلسلغت روز لوا ندهلح بوللوا ۰

 ردصو لوتقم اشاب دجا قیلاح یساغا یرحکی القا نم

 لوزعم یدنفا دمت ماما مالسالا خیشواشاب دحا زوناوق

 ار اسد هلازا بولت وط رمشکیا ررب ایقشا ءارشا قرلوا
 . یدنلف هداعا

 E طلاب ۰ لراع یا ہیرا ۰ رے ۔موت

 El قم و هه شم مع می رات ۷ . (۱۱۲۳) ی یر تور

 فل رعآ ءدازآ ور یر یرادمکح ۾ هسور نالوا فورعم

 هنسهیلخاد تاحالصا كنکلم هلیسهداعلاقوف ته نالوا

 یارت حوا هدهرص ینیدشللاح هنسهبحراخ توطس یالعاو

 فا. یدسعمشود هتوادعو تباقر هللا لراش یجنکیا نوا

 3 7 رد ماز زق ینبقا شاب روم هجزب را کا

 هلا ودرار لتوق بولرا یادناموق اف كلا طقف یرکسع وا

 یتسه رام اورا هترزوا رلسور هدک ربا ۱ لوخد ههبسور

 در هیلبا بولغم ید ینسهقفتم شونح هلو نوسقاسو شعازق

 والصناتسا) ندنرامدآ یدنکو شما ییرهدلب اوشراوو غرب

 ۰ بصل .یلارق. ناتسهل ی ( Stanislas Leczinski ینحهل -

 Augnste) 1] 468256 یارقلعن ) قیاس لارقو نجیدتا

 3 ج

 هحلص یاعدتسا ینارقلعت كرم دنا موخ هب هرن وصفا س اسقعت
۰ ۱ 

 روبحم کمک زاو ًابعطق ندنساوعدو قح یغللارق ناتسهلو



 ۲۳۷ ٠ هناغتلود رات

 دقع هل راقازف لاقتوب و شاباراب هدنتدوع هنتهج هسورو شملبا
 كرها تابلع باغ کا هن رزوا و شر و قاها

 . یدیشلوا ناشن اتشم هدن راد نیارف وا سه ۱۱۳۰

 یزواو یک قا ردنا هخ هاراو و و
 یبدلبا ذاحتاو هدکعا ات راهعلق هدنرراوح یا ردننو
 هدققلوا مامشتسا تب ءوس هدنقح هلع تلود ندهقیتیلوب
 ظخ نجوم یاو تایرفظم نارا کار

 زاکشا هاش فام قەد لود تقام ةارادو راه

 اما فسو ناو یا او عاط او یصلاو ا تا
 تامدقم طس هللا .لراش یجنکیا نوا رصیتمو رویغ دیم مان

 یجابا هشراید نارقوا ًابفخ هرزوا كملبا قافوو تفلا
 هتلودرد ےک هدننرادص اشاب لع للو شمردنوک

 كما هدلا ییراش یجنکیا نوا . یدنا شملبا رابزاو ضرع

 یراحو دقعنم هلا هیسور هدهسیا رولک هنشلا كنهبئس تّطلس

 ندنکودایفانم هنسیروریدهع ثااسمهدقمزوب یهلاصم نالوا

 هدرا ندا اوج ردنا یراارف .عوسا هل تور
 چوساو هل هنناخ عرف SL فر بویمش راق

 هللاراتشم یسملیا تباعر هطابتحا هدعاق هدنناسانم هلا ییارق

 .یذشلدا رامشا هان فسو

 لراش یجنکیا نوا هلیا ورتپ یجنرب نکی هدزکوب لاح
 هک دار همام Poltawa) اوطلاب) ندا 0 هد



 باب ی جندب ۱۳

 7 و هحوف نالا سرد رب ندنتس ولغم یه رد رلهب راح كوص

 بولوا بایرفط هنمصخ نرو ناز هم وق و رکسع هدنتنیلافیه

 تلاخد ه هس و رج كلام و ناشر و حورح لراش ینکیا نوا

 . تصخر لیصح هنتءاقا هدردنن ةرفاس هلیطسوت اشاب فسوو

 . (۱۱۳۲۱) یدل

 کک یزوا یرلیراوس شید ندا تبقعل یلراش ینکیا نوا

 تم > ندنرلکدلبا زواج ینهسامع دودح E نادغلو

 . هلیلق تدم ولهسورو شملقاب هلبرظن دهع ضق اکوب هج هبنس
 .. هدناتسهل ورندنقور بول همکح تحت یراقازق نوت هدنفرظ
 رله-علق هدهمهم عفاوم هد و هسناقاخ دودح و د وه دست

 هتندصاقم ءوس كرهیلبا داسفا یتتکلعو كامو مادقا هنساشنا

 نالوا دراو ندنرلناح یسهبمالسا "یاهاو !سصا دح رس راد

 2 نالعا هب وره هج وف ۱1 قروه وا سدح هدف ید 39

 زو اشا دم یحهطلاب مظعا ردصو (۱۱۲۲) یی وا بر

 e نوا یسهنس ۱۱۲۳ هلرکسع زواحتم <
 . یدلا رفط لمس هبح وت

 اب رانا نانلو هدنعشد كلام یسح كنيعلا رلتقولوا ]۱[

 کک  هنيدصقم قلوب نهر هدلانوجما یرالیب هدبا جورخ الاس یاهناقعراجت

 . یدا ینتبم



Th او OC EIDE دا را وا a OA ALOE A LAI a Ae 
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 یر#م تور هدنرف یسهرق و نام

 ی کشا ,سور نالوا ے ندا کت یاب الا

 قرط عاطقاو ندهریخدو داز نادقف ورتب هحوف بوردشقص

 یسودرا چاو شک هتسهجزد كوع تنتدسو و یا ا ال
 ثاتلاط کیتا سرا هت ریا ا

 . تمشذو, تارهوح ا تا یصهدعاتم
 دمت یهطلاب هدنسهماس [۲] یفلراک ادف یک كّما اطعا یتسایشا
  بایاهر ندک اله ٌهطرو وا روا هام فعل تا

 بوف اک یا یازا کا طتا ریش تماس ا
 نانلوا اشنا اددحو ملست هیهلع تلود فرط هلیتامهمو

 جی a هلو هنناخ ےرقو قعلوا مده رلهصلق هبف عزانم

 خادم هولا راهو ندا ولوقسم همراه وا
 ..قمالق تا کا لا ره یوتناو و

 هبنامع یارساو كماعا تماقا یسحلیا هیسور هدلوساتناو

 هنفانمو وزرا كنتلغ تاود یدا یرهدام كاا ٩
 كا ا ودرا هقش ندنلارو چوسا ۰ هلماخ قفاوم 3

 هدیمضعا ردص غاطوا کد وج یدا کک هش او فک ۰

 یارکتل ودو یلارق چوسا هدهلاکمو هرواشم سلح ندا | چ

 ك رکو هنمانتلود كرک كرارادرس ءدنراماکنم مص دقع 1
 هلغل وا ندهنامز تداع ىرلل ا هعق | ۳ هده هنن مات یدنک 3

 .. وا لون دمو بویم السا ا دج جلاب ین لیمو د



 زی و A و E ل .
 3 بام 3 جزا 9 5 ۳

 باب یحد ۳

 5 هدنیار یسلدا تر رسا نامآالب را هسور ناخ

 ۰ جاتن و دادتما یروش ناکرا هدسراب دلا را رصا

 كا تحلصم هب وسآ هرز وا كلاود هاود لدن کیم

 فاعسا یزمسلطمهو ندقد وا لللدت ردق وب نمشد ردال وا

 یس ودرا و ردوو موزا کا دانع هد رح لک ندکدلبا

 كرهبد زر یم ەر ینمشد نوت کما رسا او قم راب

 2 0 سور ها لوفر ید ورک هدم هتسحتس طنارش
 . (۱۱۲۳) یدبا راشمربو

 ۱ هب هدهاعم ماکحا کی ندقدرات ر وق یهه كنور هح وق

 ارظن ههمظع تامدخ ییدلبا هلود هیسورو هنسماعا تافتلا
 ندقلوا یخل رعت هناد قده دا اتم اشا در یج هطلاب

 قالراب ًابقاعتمو هارک ءور رب هلبوب قحن آ رد_دمامهلبتروق
 ۷ 2 یه طلاب ءرکص قازا .قفوم هی.دهاتم هدرب
 ۱۲ ار دك كاسا تقاع مداملاقوف هدرب

 یاضتقمرب هلی هسادبا ریسا ورتپ هجوق هک اصوصخ ردلکد
 کلب و جا تا ینج هل وا قالطا نایب دمت واش

 ۳ يلق جاوا روم Ee هب هح ود هسور چ ا

 نه هل ۳

 نخ
 ق رز ره یول را ممس مو فروع E یک مب ۱

 ید ا و كرا کا نوا نالوا یناج e ك



VY 

 نیمنکوت بویما غیدد یالک نددالا نوجا برح ورک
 ندیهاشدا فرط هنسودنک ندنفیدروب یویاهناوبدهل راب وتکم ی

 هباس هن قرهللوا اطعا هوفو یایادهو یتاج رخ لو ةدایزعم

 روع . یدش وا یا تدوع هنتنکلع هدهینامع تبا

 یطظفاع ردشو نصح دا بولوا و هند وع 1

 ندنفیدلوا شملیا هعفادم هلبا حالس هتیرکسع كناشاب لیعامسا

 اشا لیعامسا هدهسدلوا یسهدنخ ثعاب كقلح ی ع عضوو 9

 یدردنوت هه وید بووط لاا هلا - و و
 لرایلنالع هردغ "هلماعموب نایروک اور هدنقح یحتلمر قحا

 . مظعا ردص نال وا بس ندنغیدنوقوط هنلئاصخ كارور رفاسم

 رو و شلوا راتفرک هلزع یازج یناخ مرفو مالسالاخیشو
 برح نالعا ههبسور كرهیلبا تماقا هدهفوتعد هدندمر شاب ۰

 حاص در دم هدهسا شمشاغوا اهد قوحر هدننمض سهل وا 3

 ۱۱۳۰ تولوا دیموت ا نو ده دل وا دودح نعاو

 .ردشملبا تدوع هتک هه رظ لر

 ند نا و اع ند احرر تور. ورم یجش رب ِِ

 هقاسمو دهع طورشو للعت هدنسارحا كنهیحلص ماکحا ا 3

 كناشایدمحیهلطلاب ندنیدالشاب کا لساکنو فاخت هدناعو
 اق وب مامضنا تراش ینکیا نوا هرکس ندتافوو لر ۲

 .یدشلوا ا هس رح مزاولو هدادرار و یرفس و

 ندنغل راشالک | ندنتادافا كنسحابا یییم هقالتا ل او :
۰ 



 ۱ LA تور قرهنلبق مانعاو بصن د ندنیف رط

 دا سولج ۱۳۵ ( اب ع مور تارص
 ٠ هتابیرت و عیاقو ا لاسفاو تالا رظن روظنم ور دساخ

 نک یدو نالوا لالقتسا دی عضاو

 نانلو صاش راشتسمو یونعم ر زو طقف یماقمعاق نوباه باکر
 [۱] یدلوا نواه رهم لئا یسهنس ۱۱۲۵ اشا ىلع داماد

 . ردفورعم هلیمان اشاب لع دش داع خرات کهیلاراشم یاشا

 a CO a i SARA TA sS تیادب بولوا ندالقع رشم هللا فوقو لاکو رادتقاو لضف
3 NT 

 ینلارق چوساو هحاص دک اتو دید هللا هور هر

 ;E رادت اید ه هیلخاد تامظنن E قف وم هنەداعا هنتکلع

 یا ا ارا هتاود تامدخ و یمنم كنسءدام توشر ذخاو
 ٠ فرص ههمزال تاحالصا یکر كماکح لاظم ندااعرو هعبنو

 قوچزآ هلغل وا روهنک و ما هلساغ طقو یدلبا رادتفاو تمه

 .  اناو ینو لرع هللا هلام ررب یلود لاحر نانازق یتتموصخ
 ِ هدهناهاش در هک یدیا كلاس هنسهارادع كلسم كمردتا

 ۱ نالوا ردق هبا شاب ا كنيناخ دما دمع [۱]

 دحا زوق لیالقو ادا نسح هتشناو اغا دجا زوناوق یرلمعا
 و اشاپ نامعن هداز ولیریوکو اشا ىلع یلیلروج و اشاپ دم یجهطلاب
 2 نایلس ر اریلسو اشات فسو اغاو اشاب د یجهطلابو

 . رداشاب مهاربا



 ۱۳۹ ۱ ِ هساّهع تلود رات

 لزع ت ا نر كنا ع داماد در ن یکیآ
 راتعا دسر هدنواه دز وزدنسلک هلوماتسا هد دو ا ۱ ندنورپ هلیتبرفظم ناش اشاپ دم یهطلاب ۰ یدیا شدا انفاو

 هداز یقع :مالسالخش یرهفروق تا لع اما ۲
 تاک ا روت ياا 9

eندنناخ عرفو ندنلارق جوساو كبرمشت و قبوسشت  

 تاو نع كرەدا داحادنس یهیلاوتم تارب رحم کد هام

 یدشلوا سرتسد هل نع كن جهل لا هاو دیو ا
 اشاب فسوب اغا نالوا اکو دنسم دعاق هرکص ندنآ و ۳1

 تاع هنیرالاوز كناشاب مهارا هجاوخو اشاب ناملس رادحلسو
 یر وک نالوا كناشاب دم یچهطلاب ز کلاب بولوا هلقتسم

 یس هرم و اک اا لهاج 2 د ا ۱1

a 3 e E a 



 تاب ی ۱:۰

 . یدشملبا افتک )دحسن ندنلود برقو لع
۳ 7 ۱ - ۱ 

 ۱۱۱۱۳۲ ییاورشسا لور : رم نوعا اینم
 تكنسهدهاعم هش ول راق س ۾ ا وا ةومو اف تفت

 دادریسا هلسه اشا رم یج هطلاب داوف يدر و هب وله سور

 *هادح رس هنسوپ روک دن یدک کدو هرص ندنغب دنل وا

  نافس چاق رو ندنرلکدلبا داسفا ینسایاعر غاط هرفو ضرعق

 بر رج و صغ ندنف رط یرائاحروق كيدنو هد وکدقآ دی الاسا

 ۱ هنتموکح كبدن و قرهلفاب هل رظن دهع ضقت هرللاح و ندتکیدلدا

 نالوا كح هلک ندمل وطاناو ( ۱۱۲۷ ) ید | وا برح نالعا

 ەدنىتەووا یرانف رک تعا کا اا او | سا

 . یدلبا ماشاحاو مارآ تاقدارس بصز

 هرق تب نا هداز ول رو ۲ قشسا ر دص یسلاو هنس ول

 E !اعش تادح رسو نهوو رهف لاصیتسا هحور یاصع عاط

  تباوذ ندیااقترا هترازو ردص ندننادناخ یلیر رک اشاپ نامه [۲]
 .  تماقتساو تباجتولضف نایروک هدموحرم یردب . ردبرخآ و یسیعتشب
 هسور نالوا هتفاب روهظ تقولوا هدهسیا دوجوم یخد دک

 ۱ قلغو هدنجما روما تادرفمو ینظ قمامهراقبح هشاب ی رفس

 . یدیشغل وا بصن اشاب د یجهطااب هتنربو لزع هدنفرظ هام یکیا

 ماد و هب یدنفا لا ضیف مالسالا حش ادا هيلا راشم یاشاب

 2  تالاا و هدنزادص دنتمو شلوا داماد هنن رفت رضح

 . ردشلیا اغا هب وغ رص تامدخ تدم لوط هدەناهاش

 بم هنتباحشو لضف [۱] كناشاب نامعن هداز اشاب ییطصم لضاف
FEY 

niin ina cad 
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E و E ESE 

  ۰هر امع تاود خراب ۱:۱

 ما هنرزوا هروم كنواه یودرا هلغلوا شعا رس

 نادوق ًارحو كناشاب ىلع دیهش مظعاردص اب بولاق تسد رس 3

 ا ادتبا هلبراتریغ كناشاب دم جالا هجاوخ ماج ایرد

 نوتم)و ( Na نما یلو انا ) هدم و یسهعلق ( ۵

Modon 3ةضق هدروا یرلهعلق نراوان و 00۲01 نوروق و )  
 یدنل وا ماعا یحتف كت هروم هدنف رط هه ترد حواو ماها

 (0۵۳۵0 هقوج ) و ( ٣0۶ لیدنتسا ) ید نواه یامنود
 طبض یهلکسا چوا نالبغار مرا ولکیادن و هدنحتف درک و ین راهطا ِ

 یوحوتح یاول كنادعا یلاعته رص هلغلوابایرفط هرخساو

 تاهایمو رخف تسمرس مظعاردص پولوا نوکنرس هدفرطره
 بایماک هلا نا نا 9 مرا 3

9 ۱ 1 

 r باک ۱ 1 کد هک ق
 ند رقسهروم اشا یلعدیہش --

 رکید بوشارغوا هلیحالصا كتلود ةبلخاد روما هن هدنتدوع
 یدردا راد ياا کف كدر رح ورو کک ا و

 یحدرد نوا یلارق هسنارف لراش یتلآ روطاربعا کد وچ

 برا عندنا ثدحت یالوط ندنسهلئلسم یتارو ایناسا هلا یول

 ۳ و دقع زونه یهدهاعم داتشارو شلرو هدهبم وع ۱

 هدنلاح فعضو قانوغرو وش ندنغیدلوا (۱۱۲۵) شملیا
 د هج هيلع تلود قعلوا تاعیاض دا هجا ایتنیوآ



(Eباب ید  

 ۰ و اجاملاد هدنرفس هحع كحهدا روهظ 7 توالوا

 ۳ ید توام یاعووو قلا قرح قیوطرب
 . كیدنو کولا- . یدیهلوا یروصت كيا كمظعا وزو

  EEEنالوا غامد نرش هلسهدهاعم هٌ ول راق ورت دادن ۱

 واما لنوو 7 تولوا هدکعا طس وب یم و وکح ایرتسوآ

 ناسل ا موج هنرروا یل رضاح یم رصاح وفروف و

 .:یسملوا تاعب اض نیمضا هراولک, دنوو لوح یتعافشو طس ول

  ایرتسوآ راد هب اص وصخ و یح كرەدا ماف هاط ندهیلس تطاس

 .یدیشلک بوتکمر لالا ددش هب یمظعا ردص فرط ندنلکو

 هقوجو لیدنتسا نوا قمالراقبح هئاغ ندکب تلود ناکرا

 ایرتسوآ هلضهداعا هکیدنو انا تانیمضت كنزا ورغم ةربزح

 3 اوتکم )5و ا ا اار او قفلوا فاعسا یلاطم

 - هدهداعلاقوفسلاحم نانلوادقعهرزوا كلدا ہد یار

 ناو هناهد تكف راضح ندنرهقو ES كمظعا ردص

 سیم تست سس تست

 2 ۱ هروم ا هلاراشم ردص ۱] بویمهدنا تارح هب هعلاطم

 هرکسع ولتماک هسا قح هنلوا رفس هنایرتسوآ رک » هدساحم ۱ ۱1

 نوجا یس ەر صاح وف زوق هرضاح تاکرادت ردراو جایتحا
 ۱ ۱ وفا هلغم وا

 .قاحوا نالوا كج هد « ردراط یخد دا رادت تقو هدزک وا ردیفاک

 . محادبع مالسالاجش كر هديا ماہتاهلتناهاو تن ابج مظعا ردص یتاطب اض
 رکید ندا عاقجا هدنولاه روضحو شقسیا یوتف هنررللتق ندیدنفا

 : همظعار دص یدنفا د٤ E شوداز ازریم ندرو دص زکلا یخدهدساح رب

 یتهراما دهع ضن هدنن وتکم كالکو شا 3 بودا تراسح هضب رعت

E 



 O ی ی و تا نو و تی ی ب
ES EESتون  

 ۱:۳ ۱ یخ و رات

 تكنسهب 9 نا وام اما مها تاد رک و

 - دنکهدیا دع نامز مسرو ناهح ا Gl یآ اقا

 هرومو ( ۱۳۲۲۸ ) یدلبا برح نالعا _ ا اات ی نک

 وفروق یاشاب نادوبق هللا شاپ ینطص۰ هرق یر E ا
 ہار اک س م نویام یودرا یسودنکو مانعا ا 2

 ۱ . یدلیا ما فطع یرغواط 9
 هدنرف نداراو بوتلوا روع هنسهش نومز نددارغل»

 كمظعاردص . یدلو عوقو همیظع هب راحمرب هاب رکشا توت ا
 در ییرکب لوطا و نار و

 ماز ما یالتسم هسامعشوبح هنیرزوا دات . كناشاب دمحا

 ندنلآ نکیا تعا بیس لس تاذلاب ر |
 هحل ود ناکرا ندش وسعو تافوو یشدلوا یعاض 9 یرورضو رک . یداوا یادواج كلم مزاع قردرو هنوشوق

 درکشاور کیا هسبلغ هی .ترسم نالوا لاح ۰
 هدهسا یلقح هدکعا برح نالعا هنایرتسوآ . ردنیخروه

eیی وا مزال ا تعاطساو تردو هدایژ ق  

  تلس ۳ هاو ندا رو و دص نت دک. ردت ر ا

 باط تاحاضیا ندنتموکح ارتسوا هدننمض تقمقح اا روو

 تقشم راتفر 7 یمللاد 9 رفس عاق ندقو یصا ey ا 2 قفاوم كا دا م دی دج او برح نالعا هروک هن اجا ه دعب و كا

 ب 4 ندنکییوس رلزوس هدننسمز « رداکد عورشم كجا ررضو

 . یدیشلوا ق هی داوار و 9



 ا ۱:4
 سس سس سس سست و سس لس تب سس هست سس سست

 ۳ ی راحرات رادحاسو دشار یناغا مهار | ا

 والا ]٩[ .
 یی انس داراو یک اف نالوا لوغتم هل سە رصاح وفروق

 . ردشلر دتا تدوع هنرزوا

 هبرکسع فونص -- ۰ (۱۱۲) داراب و زور عاص

 رهم بودا تعحر هدارغاب ماط ماط ف نداراو

 نادواو ..یداروس لاسحا اغا لیلخ -یظفاح دارفلب نونا
 راوشمط یسودرا ایرتشوآ ا نک اک ندنسه هراع

 هنغدم هوا ماها هسدادما هزیتفو بودا تع نع هنسهرصاح

 ۱۱ ج الا اج ةد نوک ىدا رام
 هنراګ را زو كس هدشاس رفس . یدلوا روح هب هیلحم و ملست

 9 راوشهظ نکیا شم هنمشد"تسد شاتو دارغلب یرغوط
 رقعح بولاق هدادعا كلام نام یک هرئاد ٌهطقن ردق هنس تزد
 راجو یرارمتسا هدهملق ةظفاح تاشکتربغ هظفاحرب یک اشا
 شمالرو هنمشد هلیسس بیا شو تا هدتلود ناف

 یدیدس دس كن همنامع روغ « ۱۳۳ هے ولراقو

 E كنابرتسوآ یک رحنخ یروسر مو هدنسهناثم

 شلاق

 لوس هل وهسلاب یرکل ابرتسوآ كص ندقدلا هر

[Jهدنسهب را نداراوو هد رفس هروم یدنفا دشار حروم  

 . یدیا هدنواه یودرا



 ۱:9 2 هسامع تلود جرات

 رصح تالآ ٌةماقاو ووو دا ا
a,هبرارب نلک هعوقو هدنید هعلق . یدلبا عورش  

 ندنغدلوا روح هتعجرو ب ولغم اشاب لیلخ مظعاردص هدهدیدش

 . (۱۱۳۹) یدلوا راتف رک هنمشد "یدایا ید داهطارآد دارفلب

 قورا ۳ 1 2 ناسا میام . لر روت

 اشاب لیلخ هنرزوا یتیولغم دارفلب .  (۱۱۳۰) ی همگام
 یودرا نوا لصاو هارزو ردض شا ته یحادن و لزعنم

 نوباه باکر هسیا هدانئاوا .. یدیبا هداعا ههنردا نوباه
 ءدقمال راپ ییلاط مجش كناشاب مهار یل وتو هوویشم یاتشق ِ

 . یدنا

 هلاکو فراعم بااو رازا روقوا هاا و هیلاراشم یاشا

 یفوذ .تد تب انشا جانو رکضم ردنا تافتلا و رابتعا

 ناطاس بولوا تاذ رب یلب رشم دنرو یهزرح « لام هبافصو

 طلا تارا هرکی هدازرش ات 1

 دیازت یلابقاو برقت هرکس ندنرلزوباه سواج هلفلوب ندنرایج
 هطوسم فاضوا .یدیقلوا رهظم دف رد یادت ما
 یلامآ هخن قلا ماك ندایند هلبعافدنا كیرح لوانآ رب هحنمکح

 یماقمع اقنوب اه ںاکر هسرزوا یعاض كراوشمط یم هنکودا :

 . ههلاصم ناه هلذ ندنتبفاع تماخو كيرح شود هحنل وا

 راهظا ینلوقو یاد تاصا یعزه دا و شمرتسوک لباع

۱۰ 



 تاب یک ها ۱25

 ۱ . التعا هنرادص دنسم هد وا یسهنتس ۱۰۳۰ هلغلوا شملنا

 ا هوا یطسوت قله لا كف و هانا د یدلبا

 رادرتفد هللا یدنفا مهاربا قاد وش ندنغیدلوا شلرب

 . تنطلس فرط [۱] یدسفا دم ىلج زکس یعرکی ثلا قش

 1 e كیدنوو ایرتسوآ قره وا نی صخر ندهیلس

 اما هعطف هدهاعم E را لاک مدا رص

 e . (۱۷۱۸ و ۱۱۳۰ ) یدنلیق .یطاعتو

a ET 

 س كس یهو قلدوبنراو یتسهطا هقوچ بودیا كرت ههیلع
 ا ردا ظقاح یفوت یبار یراکدرک لا
 هنس ترد یعرکب قرهللوا كرت هانرتسوا ید اجالاد هاب راتلای

  كرکو هح ههم و هب راس 2 زا یر هل رکو یدلدا راو

 2 .هچینسهدام ىسملوا نوصم ES نیرو اد رس

 لس و . یدشق دک و قیئوت یعاکحا هقاس دوهع

 9 یدا ا 5 هدایرتسوآ یسهدهاعم هثوراس

 ِ هدنغامرا ) Aluta تولا ر ) یی تل وا اغ یدودح قالفا

 3 فورعم هلیمان یتلابا او عقاو هدنلامش كەن وط بولاق

 ك  قالفا كقالفا (یدا یسهق كناتسراح هک ) همطق نالوا

 و ترافس ia E SE RES دز تا

 ا كور كنلوبق ار یا دن رک هلا

 ۰ ردهدکا نی زر ییسهزوم :



 ۱۵۷ . .هبنامع تلود خرات

 یمکح لخاد ربارب هلیمسق نالیند ربغص قالفا یو یراساح
 نوط ردقا هما تناوا ندتیطسو یارک قوت یکی ٩

 مظعاردص .یدشلوا كنبرتسوآ "لفرط کیا یرارهن هواصو
 حلص نوسلوا هسرولوا لصت یه كلیدمش اشا ميهارا داماد ٤

 راضحتسا هرفس مزاولو ندکدلریو ماظن هرکسع هدلەدا

 عماسمهلبرازوس زردبا تبشت ًادح هنافام قالت ءرکص ندقدنایق

 طقف هناشختلست اراهظا یحلص تور و شمردلوط لود
 o 1 5 #4 E رج CI زار iha یودرا هدنساننا هراحم .. ردشمردلا هملق هال هدر هنالفنم .

 e As OS یر ترا

 كرل ولهحع نالواقوس هو رطلد را ه دعل قرهنل وا" باح هن واه 1 3

 لاحم هللا ك یلکون یلارق صرف للغوا یش وقار نوا

 .. ردشلوا ِ

 فعض یالّتم ورندنف ور هب وفص تو هی ! عیاقر

 رز نیسح هاش نالوا نویوفص “لاس هما بولوا طاطحاو

 ندسسوو داتعا یروحو طظ ماتم تاس لکا نالو د

 دادتدها :تنک-نابنس تموصخ نالوا واکرد 2

 تک و ن لابا ۰هس لاقت مک اش دو ط چھ یک یا
 یسهلبقلاعفا رهتشم هلکلرواکنح و احتلا هب هبمالسا تفالخ نایشآ

 . یدیا راملیا العا ینایمعو یب یاول ہدقرش دحرس ید
 هدراهدنق ناخ دوم لغوا س وازبم یر كنءهروک ذم تریشع
 . تاب تان كرهدبا ولوو موم ددهنهاکلف كنار او عورخ

 ینیسحهاشو رادتقا ةع لخاد هرصاحاب یاهفانالوا نویوفح



  Aی ۳

BSیقودع كاج هاش .( ۱۱۳۵ ) یدیشملیا راسا دف  

 ثیشت ههداعاو اعدا یرد تموکح هدننوزق سامهط هاب

 ۱ اا واده لارو صقان یردق باسا بود
  نوتبس هیوفص تنطلسو شمشلر هحوا ةدیقرش نارا هماغفا

 ع ا ناو ,یدععوط زو هضارقا
 ۱ اح ا ناووشو ناسا هعدقا اناذ هلا ماب

 0 تلاخد ههفس تفالخا اخ ریز ایس
 ندنناکداز یحرکو هبحوت یفلناخ ناوربش هرادمان هدنما ناخ

 ۱ و یادش هلو لوا بصن یاخ, سلفا ید زاونهش

 هللادبع هداز یلیریوک یسیلاو ناو هللا اشاب نسح مرکم رزو

 ۱ رام ناهاسنامرک كرهلدبا ر ام هلا هبفاک دونج شاب

 ۱ ا ا هالتسا تسد, هلوپسلاب یسلاوح یوخو
 ج aT هه وفص تاود یخد ورت یحر هک ونلاح

 ًامولظم كنبراجت سور اقر بودا راهظا یتسوزرآ قلوا
 ۲ اف قو مس ااو یا هلسهناب یرلقداوا لوتقم

 - وک ابو دسردو یاتسغاد كرهلبا برح نالعا هه وفص تلود

 ٠ ندنزوب قاتسود هدهرکص و شمرک هربخست ةضبق یراهملق
  ندنلحاوس رزخ رحمو رز نالوا ییسهدرکلاغشا رهو وك

 وقسم ااو ر كلریو هودک دال رتساو ناردنزامو .نالک

 تموکح هلا لکو و درط ندنیمز نارا یرلیلناغفا یرکبع

 هدر هلا ای هاش هل راطرش كما هدانا یو وفص ناهاش



 Ms هینافع تلود خرا

 یتسهعلق نارا دا o یتا دقع هلواقم

 هیئستم و >ندناد اعب | ندنلحاس کت ده رق ینواسورو دا

 هدنداروا و كجا هظفاح یحد یرزخ رح هل وفو هعلاطم ناع

 ندنشدلوا قعفنم و ناش قفاوم شا ینغانا كنول ەي سور

 وقسم مقمەدل وساتسا ن وحينها اعم رمش تن هبساقفاق ندف رط 2

 صزاق نا و رادتسا همد دش تارک اذ: هایسحلبا

 كلاع كرهلدبا ر ا یرلکبراکب نوژ رط و مو زضرا و

 رادتقا فرص هنتسارحو ظقح وشراق هول هور كنهروک ذم

 بویغا لسم لخت تارک اذم نلکهعوقو هلا یلنا . ردشملوا
 یعاتم هدهتسلا درد ڭاح هدا كا یرح کا

 لباق هلسهبادنر تللسم كناشا ها ربا داماد مظعا ردص رس

 راو روق هلطسوت ثكنسحلبا هساارف ندیدم وا فلا

 هدهتسورا یلحاوس رزخ رګ یرغوط هلاش ندنساقتم یرلره

 تالاا كنارا و تكعا تماقا هدبیخامش یاخ ناورشو قلاق

 رب هدنس نتلود هلیطورش قلوا كنهیئس تلعاس یس هع

 هولتاط شیاو (۷۱۳۹) شادبا اضما یسهماندهع همستاقم
 مک یی ن 4و همنامع تم کج هک افلم تحج ومر . ردشع الغاب

 لر هلن ر و یرل سهازواح دو هر ندشدلوا شماعا د

 .ناتسرول .لسدرا زرت «ناور .نادمه هدنف رظ هنس جواییا

 .یدادبا رستو خنف یرلهداب هیمزا « هجنک ۰ هغانع « غاب هرق

 بویلوا ترخقمو ناش بحوم نوجا هنس تطاس تاحوتفو



 باب یجدب ۱5۰

 i هدهبسا یداتکر حر رود | کلشک نوزکلب

 هنامز اشو راردا ماظعا هل اع یارادف رط هلغلوا هلی

 ۱ و قیاس همیسج حوتف هلبوب هلیساشن اراخران و رلهدیصق

 . یدیا رارالف الاود یردف كل رهسد

 3 جاتح E یناخ كلاخ دوم

 درک » نالوا رخسم هلا یایع شمش ندنارا تافاضم هلل وا

 دابا مرخو دنواهو نالدراو هنس کو نادم و ناهاغنام

 كلر زاد اصوصخو ناکرسو یوخو هغارمو ی رکمو ناتسرولو
 ءرقو هحنکو ناجماب رذآ کلاغ هلطابو زوالد زرت ناجا رذآ

 0 هلا هلا سیلف و ناوجخت و دابودرا و ناورو ع

 ًادبؤم امدعب [۱] «ناورش تکلم هلبا ینامش .تاایاو ناتسجرک
 نارا ندهبلع تلود فرط یسودنک لباقم اکو و قماعلوا اعدا

 داده و رکسع رس هدنلئاوا ۱۱:۱ هل راطرش قاط یهاش

 هلاصم دقع هلبا اشا دمحا هداز اشا نسح یفوتم یسلاو

  تالوا دقعنم هلا هسناربا تموکح هلا صم وبشا . ردشملیا
 . كهاش فرشاو شمروس زا یئدم هدهسیا یتلراب كا كزعادهاعم
 داماد طقف شلک ورلبا ندنسوه قلوا ماق هنماقم هیوفص تلود
 .ردشملیا تاهابمو رورغ تسمرس ینرابستنم اشاب میهاربا

 7 ىلع رد یسر ك رف را دفا نک اس هدف زم نارا

 تساک ردشملبا رانشا سک هلیمان هاش ردان یرلهرکص هک ناخ

 و دشار [۱]



 ۱۱ ِ . هینامعتلود چرا

 مدآ ر یحاص ددش شطل و مزعلایوف < .عماج او 3

Eتل اما ناغفاو ندنلناشیر كبارا روشک ندنتیدلوا  

 ههدافتسا ندهموم ترفن و تموصخ نالوا لصاح هبردغو
 هدنرلفرط مزراوخ هلا رتش یورد زمضم طقف بولوا مزام

 یتمدخ توقد تسامهط ماش نوا نا
 « ناخ یلوق سامهط » یدنک هرزوا مایا ةدعاقو راخا

 هوفص ءالو نالوا ناشیرب یراعانحا رکو دلرهدیا بیقلت ق
 هنسهلازاو عفد ك رار اغفا قره الب وط هنشاب یهعیش ناهاشناحمو 1

 هدنایراحو تالتاقم نلک هعوفو . یدلبا رادتقا فس لس

 لوتقم نک ردا رارف ها لغو لود و بولقم هاش فرثا ۲
 شلراتروق اهماع ندنابناففا یسالبتسا نارا هطخ ندنفیدلوا ر

 . ردشل دا هداعا ه وقص دم و هله ناخ لوف ساعهطو

 فرشاه س ەلاصم اغایدحا هحلوا رد تر وات سامهط هاش

 بودا بلط یرلرب ییدشا كر ا تلود بتناح كهاش

 هدادرتسا یعالف زرربتو ناهاس کو نادم هلا هایس قو

 هرارف هنف رط ناور اونم ام اد از و 9

 "داماد كلرهنروک شهدم یروهظ كن ىلع ردا هنتداوا روم

 و نالعا هناربا یم هنغب دالک ۱ یغل دش ےااف كناشاب مهارب|

 . اعم هایراترضح هاشداب ماکو: یدردروق ودا هد توا ا هلا

 رس هاکو ا هاک و قمراو هشرزوا نارا تن

 ۱۱2۲ نکا هدکعا مایا زاها هلنراهعباش كمردنوک رکسع

 .یدلیار وهظ زوسناعاخ هنتف ته هدنطساوا یلوالا یر یمهنس ِ 1



 ی اد u ای ۷ تای I ai DNR 1ر

E aS 

 ا ا ااو قرار غلنافات فقاتا واما
 ترازو یامرف راک و رب دهنس چوانوا - ۱۱۳لوالاعسر /

 قیابواو یلهزرج اداب مهاربا هداماد یلرهشون نالوا یمظع
 هغ وراسي هدا۱۱۳۰ بولوا تاذر رداق ههرادا نسحو یرکق

 ا یرادودح كبدن و و و دقع یتسودهاعم

 قرت یر 7 hE یک کی دا عطفو نییعت هحنماکحا

 تود 3 ندکدلبا مہ a e همس اقم نارا هلا

 دقعنم هد £ a دیدم یهدیدج دودح لب هم وق سم

 هنب رتفد هبناععتالابا یی رغ نارا نوت لسه اصمم اشا دمحا

 دالب هلملاسراو صن رلاولریمو ناب کی نر لحس و دف

 یارفسو ردشملا لییکتو لح یتسهرادا مزاول كنهح وقم

 هلماعم نسح هراحابا ددعتم نلک ندنارا ةصاخو هينا

 ۱ ام نهناع توس یهردهاف ی ربزوک لاول
 ۱ ا ااا ار تارا هلا هدو

 اا یحیقتت و عطق كهدناز فراضم یمهیلخ اد
 ها هسک ك كس چوا کیا هتسره هرکص ندنسدهاعم هخوراس

 كنادح رس یتمسق ر گن هروب م غلام" نکا ,| فرصت

 شب لدب هدارغلب هدناتسرصو كنسهعاق یون هدهندون و هنایصرت .

 كلاما جتا و عاق ناک هدقرش دح رسو كنعالق ندو و

 ۱ 1 اتک یر راک قار ناهاکتسد هدازون هداروشو هنن ربمعت

 :تتکمو عماحو هنسابحا كن هنلخاد عیانص نالوا شاردنا لئام



 ۱۵ ۱ تی تلود جرات

 یرحک بودا فرص هب هب رح تا ا والعم ات

ESهعاطل راد مد رانا 9و کشت گو هر افطا ر .ندن رلهدن ز  

 هلت امادقا e ) یداش شک هعنطم ادتنا هلی ان [۱] هال ا

 . ردشل وا و

 هداز یلج كجوک نالوا سیو هعقو هرکص :نرنیدنفز دشار ۱ 1"

 نا یم رکی ندا قبس یرکڈ هدالاب ًارظن هنتاور كن دنفا مصاع

 دعس دم یمودخحم نامز يیدارذنوک هسراب هلترافت یدنفآ دم یل>

 دم دیعس نالوا مظعا ردص هدلات ناخ ناقع رصع هک) یبیدنفآ

 هل اط نالواسناسنج نیطایش» و شمرونوک هدکلرب یخد ( رداشاپ
 یایصح قیرط كراوشد ما هجن هللا لایخو رکف تل٣ لامعا كج رفا
 نااع هدننب هدرخ ر ظا كر دفا دیعس "هبلایموم ی راکدتا لیس

 چاق رب هدلیلق نامز هللا لیثع و عبط تعنص "یرایتسد اصوصخ بولوا
 تعنص وو ربع ةف شق ینغي دمناوا لیمکت و ماعا كليلخ باتک زوم

 مولع تاودا هلا ییرهشو روهظ هدموسر تنج مورد الب تنه وغم
 کاخ هدننورد یرفولو فک کن هنااق ةف فک نالوا هملاع

 مهارا یلراج ندنرل هق رفتم یلاع هاکرد هدنندوع هلوناتسا « هلغلوا

 تینوذآمهنداشک هعیطم هدنرخاوایمهنس ۱۱۳۹ هرک اذلاب هلیایدنفا

 تیتر هدنسهاخ نالوا هدنراوح ملس ناطاس هق رفتم ٠ مهاراو راشلآ

 هساملاقعاطلارادهدراهلکسامرکص !ندکمالعا ودا را هفو رح
 ترثابم هسک رهن ت والواو نیست "راعک 2 ندمان یالعو داش« سر

 یسهجرت كن رهوج حا (۱۱۱) باتک نانلوا مبطادتا ردشفآ وا

 مالسال خش راد هتناسعساو لوبق كتعابط  ردیفل ىلوقناو نالوا

 --لاوس : ردشفا وا ر رحت ریزهجوربیوتف ییدریو كنم دنفا هّلادبع
 تالو تمکحو قطنمو تغل دنز ندا ادا تراهم دنتهنص هعصب

 كنتالکو فورح درلباتک نانا وا فلا هدهبل ا مولع یلاثما كرلنو بو "

 كرلباتک لوا هللا همصب هترزوا قاروا بودا شقت هبلاقرب ینیراتروص "



ofی باب یجحدب  
 حسس

ز كلا هلباهیلک علایم نال وا فرصت نکل
 ما ام رهکت هدای

 )مت تر

 : 0 دغاک اشا مهارا داماد نکا مزال كعا اعا و دهجح هب هس رح

 رانو اه روسو یتسهوست و راما ثانس رلهریسم یجا زاغوو هر اخ

 اشنا هلبارلمان هلو راسو حرف غابو دابا دعسو دابوو یمیظنت

 اولح ناشف یسوسمو تک هدرافا وقف و یلاوكشوک نانلوا

 یتتقو كرهدا ببر [۱] یراغارح هلال هدراهب ماناو یراتبح
 هدرور هدناسحاوفطل اس . [۲ | ردشملبا جرج رت یکم ریک

 وج یارعش یکی اسو ین ناملسو یهو دیسو معدننالوا

 ا تانک نم هلهحو و كدیز هسید ا یی رالثم

 نالوا یتراهم هدنتهنص همصب : باوجلا - ؟ ردیمراو تصخر عرش

 ۹ هقاروا بو دیا شش اےک هبلاقر یتالکو فورح كباتک مت رب ۷

 بتک ترک بولوا هلصاح هریثک حس هقشم الب هدلبلق نامز هلغمصب
 هلغلوا لقشم یهیظع داف هلهحوو رولوا ثعاب هکلغ هلبا ام صیخر
 قجهلوا شه : 3 ای رلهنسک مع جاقر بونلوا هدعاسم هب هتسک لوا

 ندروما نالوا هنسخسم ت اغ هسيا رولیرویب ۵ نیبعن نوجا خب دم ںاتک

 7 < . رولوا

 ۱ ناتلوا هيم بوم هکی دیشم رک هنمکح هدوم ردقلوا هلال ۱ ۱

 هدیولوا قارم بوالشاب هغلثاص هنوتلآ زویشب ییاغوص تنهلال عونرب

 . بوبح كرهلربو خرت هبهلال عاونا ندنفیدلوا نورد غاد هرلنایمهن دنا

 یسهدام 93 ویشاو شلوا غاسی یس ۲ اص هب هداب ز ندشو غك تاب هل ال

 ( تدوج جرات ) ۰ شلربدتسا دنق هننالع یسهمکم لوساتسا

 كشر هنجما زاغوم ینرطییا كننوص هناخ دغاک هدخرات لوا [۲]

 تیادب ا نییزت هلبا ر هجتابو رلکش وک هدنروص قجهلوا روآ

 . ردشملدبا تب رخ نت وط رای کی هدینخ دو ت تنطلس



 رلکشوکو رصق نالوا ووو قد زلهحدم ادا

 زاسهمغل هب ی ومع كنها هل داشنا هدصق و جم را نمزوت هد

 ا هاوهو یهافس هحرد و كمظعا ردصو ندنرلق دلوا

 هقوسشو قوذ ماع كرەديا تیارس یخد هقلخو هناکرا عبطلاب
 محو یرامخ كنهتشن وب تلود ناشیدا تاع ندنخ دلاط

 . یدنا راردیا رافسأت یتوردو رارووک

 لاغشا یسان تالیاع و راکفا تدمر یمه رح عیاقو نارا

 هب هنس تفالح تفار رز قرهحاق ندهعیش تب ات هدهسب دلا

 هب وله سور هلتسهمان دهع ۱۱۳۹ كنرابتس هیساقفاق ناسغیص

 هتمدعو لصف تلیطا ص بوک ناز هتخ تارا

 هوانا لا هسرژوایدوهط كناخ لع ردانو:ندن کشتن هام

 كناکلمتسم یمدقم مظعاردص قرهیمهنل واتداللح راهظاوشراق

 هدرادکساو شكلوا هدنرکف قمشو وا لا اطعاو در یقمسقر "

 ینیدنلوب ندنلیق همر د شک تقو یسریدتیا بیترت هاکودرا
 نت رک قفاوم هتسههارورب ا_ّهص مدق ا یرلهعي اش

 نامز یالقع یتغج هلوا رتتسم هللا رایدا ةرااحس كنلاقا عشا

 هلالو یرلتسحخ اولح هدر و . ىدا رارودا نام و

 مهارباویروم هسانمریغ تالاح قاطرپ هدنتح كن راغ

 هنحمأ كسراقمشاب بولا نوتلا هرسداق هدهناخ دعاک كناشاب

 یاشاب قرهلوا هلضف . ید یر یتراسهم ک هدکمروشود 1

 ` اشابقطصمو اشابلع یرانکیو اتاپ دع ےک غوا هیلارا



 باب ىجا ۱۵4 ۵
 ےک ےہ

 اا ما قاق لگدامادآ ون فان و ی راپ رهش داماد

 9 اکب یا مور انشاپ د یداماد ٹچ کورد ناد وق
 ناکراروضقبولوا (یرظان هیلخاد) نلاعردص یادخیتک هلیسهاب

 كلابفا ردق و  ندنغب دلوا ا اسا راد یخو تلود

 ۱ ۱ . قدا شلافوح یردوسح
 cs رو ,دروف زاد وادیکسا | اشا 3

 ربخون یدشما دادرتسا یزبربت ماخا نکیا راذکمد هلب رلهمیاش
 كمظعا هو رج یمملسآ ههاش كرر ه.دقدل وا کم هب داعسرد

lSرکاسعو یلاها همش وب ندنزو كن | وردشلواهسرزوای  

 تف و هد وا قلخ هل ام ردشملفار هلا !نمشد تامهم و

 كوش انسا اه ۹ هباور لعو تولو ع وش هتف یوکو

 زخم كل TT RE ندنشەم دخ یعاجح اا

 م ندنشک ید نوا يصوم هلا للخ ه و رطا ندوب

 اجا ةوقتقاعتم ىن زلملبا تواقش لع عقر هل رله وع نالوا

 اشاب ییصطم نادوف یرادامادو اشا مهار ا داماد مظعا رزرو

 مالالا خش و یدلوا سایت حس هتفک اشاب دمع انکو

 ۰ ا ناخ یا اف ال ید دا ینو حر ید تفا هللا دىع

 دوج ناطاس یرلهداز ردار و تل هشنوک راغ یرلت رفح

 ۱۱۵۳(۰لوالاعسر۱۵) رلیدروس تنطلسر رس سولج لواناخ



 ل هدنح زا ا قرف تر :رضح هلاراشم ا

 ی راتنطاس دهع نروس هنس e "جو رای وا فرات راد ِ 3

 هدن ران ونا نامر . ردا لاغشا صوصخ عقوهرپ هدرا جرات 3 ا 1

 یراهدهاعم ا شاد او هحف ورا سپو تور, نالوا دقعنم

 هدام هود مدل یھ نک كداراو رایت
 كناشاب میهاربا دامادو شملیا اطعاو شخم هیلک دناوف "یتعمو

 هماظتنا ینهرادا شور یرادص هنس چوا نوا ىلاوتلاىلع 1

 .هدهسلا یوص یاش كلا راشم یاشاب کن وج ردشمردشلا ِ 3

 .ندن رظن هطف تو هرادا ندنشدلوا نا یعوج 0 ۱

 یراباتک رات لوادلا هدهعابطلاراد . نمهلوا راکنایراتمدخ |
 یاقتساولاقتنا هلاح ندهضام عیاقو هلةلوا شدا رشن و عبط

 هل ربحا او ی شیافقت هرانهذ تای یراق رط نالدتنا

 هسندم ابوروا ندردق یهدیدسح تاعارتخاو ندتفلا رک : 1

 ردشمالشاب هکهرولب یراهراما تبع ولیم نوسلوا هدلاحر صاوخ ا

 هلاک هنسسامولند اوروا یلاع باب اراتتعا ندم رات واو
 هکلم لاوحاو ههانکتسا یراهقیتو عفانم ك راتود بوتلاق
 یدنک كرانحلباامدم هلتهح یفیدالشاب هعالطتسا ین رلهیسایسو

 .یاعدتسم و تاراطخانالوا مقاو جم ورت ینسهیقنلوب یرلتم و < 3

 ۱ نازيم هدیجنس ندنرظن هطقن تاود عفنو هر رک تک 3

 یک رک کلا ی ید ضەىلم قالخا . ردشلوافاعساو

 . ردشع وط



 ناخ لمص ۳ ناطلسنالوا ا

3 OA ET) 

E ماج ج نالوا داسف EE E i 

 هیالب جوا هربثدر هلا اضق قاس نکیا یبهمدخ اصصاد 

 ندنسهنوعلرک و ی ِِ ریوی سدوریطیی 

 ندنغب دقي هنج راخ تاامح هراد ی راب " قلق راهش :

 قاهنروا  mmتروشم نما دقع تلود ناکرا 1

 یرایتشکنالوا یراشادایو یبیلصوموه و رطپ هما رییادت لا ا و .

 ندناوغاو نداملعو رایدتا تسابس فیس هتفک غرتاری 

 رلپ دلیا بیدأت هللا بیرغل و 3 یراند وک . 4

 هتدیاتدوع نوکسو شیاسآ هلهج و س . میام" عیاقر

 و داد بوللوا مامهاو تقد رظن فطع هترفس ناریا

 تا رح ندشاب یی ["] اشادمحا ۳ تو تجاوزیهیه  0

e یلغوا مکحو یدالب نالدراو ناهاش نامرکو رادتا 

 رادتقا هضق لاخدا ینادمه هلته  Eردا دا ۱

 3 هاشون تع نع هنناح تایه هدننمض لاصیتسا یاساعفا هد ناخ

 مظعا كننامزو كلام E تكف سرکب نفعوا هاب دعا ۱]
 ولاقع كب » ه دنمح هلا راشم یاشاب هاش ردا . یدبا یرزو ناشلا

 ًهظفاحم در هدنا هفاخا يو تلود هلځو ین هلا هلع تلود ردم دآ

 یدنکو اشاب نسح یردب ۱ . شعا رد دا لابتاو عقوم

 کر ردراشما هاو هددادغب ردق هئس زول 1 هد ركض



 ۱۹ + دنا تو

 . رغ یو هو ا صا
 ناکهعوقو هدنساوج نار رق .ندش اول سلا م برا ٩
 لع وا مکح و رفظو ر وف لئات ینامع ها هدهد دش اقم ل

 جوتفم ید یر رهش زیر و هسیمرا هلبریشمش برض كناشاب ا

 هاش ارا نق ا را
 هلفلوا دراو همانتعارض هدنشرعم حلص یاهدتسا ندیسامهط

 ناورو قعلوا ملتو در ههاش یراتلاا نادهو کک 3

 را رکدع رسو هلطورش قااق هدهبلع تلود فرط یراتلاا ٠

 ید علت بدر منه دقت ك
 یدلل وا ینلت هلقل رسدونشخ هدهخرط ییا هدهاعم وشا

 یسجا هداعا یادو رر نکیا بلاغ هلع تلود هک هابوش ّ

 لنزع شاب نامع لا وط م ظعاردص ندنفیدل وا بح ِ نو

 بلح هلوساتسا هلنا نونامه رهم اشا لع یلغوا ما کح قرهلوا

 هلبس و هرمضلا قام یارجا ناخیبع ردات و
 ءاشو عینشت و نعل انلع ی رابیسم و دقاع كينهدهاعم ویشا ب ولوب و

 سالجاالابینلاث سابع هاش نالوا روخریش زونه هرب تاتنا یا

 هدعن .ردشملا دوعص هلالّقتسا ماقم هلیمات لکو هات ۳ 1

 یربج يیدلیا هرصاح یدادخ و موج هفارع لب هریک تیعج

 هدادما اشاپنانع لایوط قباسردص هدقدلوا تاود عمس لصا ا
 ناخ ىلع ردانو نادرو موزهم نارا را رکشل قرەلوا ر ٤

 ۱۱۵۲(۰) ردشلراروف دادقب تولوا نازر رک نادم ا اسورح



 تاب یدل ۱۹۰

 نوعی دوا مدا زاقسو رالعت هح و رج و تعزه ناخ ىلع ردات
 عرفو شاک ینایع دح رس ءار قره الپوط فوسلا يش

 ا < ندکدلبا صیلخت .یدادفب اشاب نافع لایوط

 لوک رک هلفلوا شلاط هندندش ضرع یوادت قرهدیغاط

 :كناشاهرکسع رم بور دصا ی زمهاکهمخ ناخ ىلع ردات هدنس رو

 هلاراشم یاشایو رامو راتو بولغم هرن اع شوج هلیبس یلهتسخ
 هنس ی نا ۰ (۱۱ع۰) یدلوا رارقلاراد مزاع دیش ید

 ناور ید اشا هلادع هداز لير و نانلوا بصن رکسع رس

 هدفاصم فص نالوا عقاو e یناح هبرآ ) هدنراوح

 هلشلوا (۰ 5۸ ) راس هان ی وس ا ید وو ی

 لاقتا هماحصا "یدایا "هلاماک كلام نالل وا . طض ندنارا تاقحام

 . یدلدا

 هب هلع تلود اخ کاخ دکر لا hE ا بولوا مزلتسم

 دی دح هس رزوا دودح ودار هب وقص كولم هلمل اسرا رابحلدا

 كامرتسوک هقلخ تلا ران آ طقف و بلط یتسملوا هدهامم
 . ندفسلع تلود فرط یرفعح بهدم یی دلوا كلاس نوجا

 هرز واقلوا یسحنش كب هم را تهاذم هدف رش مرحو قل دصت

 بصن جحلاریما هلیا ناریا جاجح و یسلوا صیصخت نکررب
 ۱ تهدم و نابمرد ید ی راطرش یتلروم هدعاسم هنمانعاو

 تنطلس . یا ناس واع قرهل وا هح یغلدردلاق نس

 ا كموح ص ىللوقصو شعاصوا ند راه را- ع نارا هنس

 یندوعق هنا ربا تر كهاش ىلع ردات تاحوتفو نا ردقوب
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 هلا دودح یسا ندنک ودیا ش ہلا هب رج هدهعفد و ا 1

 ر ۲ ۱

00 ۰ 7 

1 7 ۹ ,3 ۳ 4 

ADE ab aE e EEG Ea EO Ey y7 a St, E۳۷ و و رز ۱ ۳و ۱ ره و ۵ و  

 ۱۱ همنامع تلود جرات

 كن رقعح بهم e بولیدیا تقاوم راهظا ا اد

 یراهدام لاسرا هلش ر طظ ماش او دادا كحجلاريماو یقتیداصق

 .تاصوصخو ماهثاو هدافا ین هسم هل وا ر اح EE ین

 مانعاو تمعا ا رفسو "املع ۳ ندشفرط نوجا ر 2

 یناونع جمل اریما هناذ كج هديك هللا ناریاجاحح هرکسندقدالبق

 كاع رمقس كحهدىا تماقا هدناهفصا هدننابو كمارو

 فیفخت یلاطم كهاش رد: هل راط رش یک قعلو ربارب یسادختک
 یتیدلوا مثاق هنر كنونوفص یسهلالس زاشفاو كلرهبدبا لیدعت و
 دنه هنن هاش ردانو شلرو هطبار هحلص اقوم قرهنیناط ۳

 هد هم رش دودح ردو هنس شا تد ندنکیدتنا تلوص هن زاف رط

 . ردشلوا امرقمکح شیاساّو نما

 ناتسهل تود هسور س N FS را ا

 فکنم هیلاع باب یمهاصزرح تاب کەدنراقح ناراو
 سوتسوغوا یحنکبا نارقلعن یلارق نانتسهل ءرک وب بولوا

 هسنارف ًارخوم کى نجهل والصنانسا قیاس لارقو شا تافو

 هسنارف .یدیشلوا ردب ناق قول یعتشب نوا یرادمکح
 (Electeur de Saxe) ینختنم ابنوسفاسو ندو ةرط یم 2

 ندنف رط یراتموکح هب هبسور و ایرتسوآ ید سوتسوغوا یحنجوا

 یسهتجمروطاربعا هسور  ء شمنلنق دضان هفالارق رول دم

 هنسارک هل افا رک ةوقو ةا قوس (ا6ووناولاس1)

۱۱ 



 .. باب یجند ۱۹

 هسنارف هلغلوا شمردتا باتا لارق شورا ا

 .یتارو ناتسهل » هایرتسوآ نالوا ققفتمو هیسور یتموکح

 بونالرضاح هنالعا یرح نالوا فوربم هلیما «یسهبراع
 Villeneut) م وول کرا ی ربغس هسنارف مقم هدلویناتسا

 . هح ندنغدلوا رضم هدهح هيلع ت تلود ییسوت در هسور

 :يدیا هدقمشا وا گن مشت نو هب رام یخد ین یی اع باب

 هنسەقتيلوب كنهبسور اشا ىلع یلغوا مکح نالوا تقو ردص

 هرایلهبسورو شما فوقو بک هبقال هنسهنایوحالبتسا لاما و
 ۱ ۵ نیش ملا راجا ها دوك تلاع
 .كنهیسور نکیآ هدکملبا لوبقلاب یقلت ینادافاو تارابجا نی یفس
 . ,. ردشعا روح هبرح نالعا ینیلاع باب او تاکرح

 وا عرقا ر اوا كيە رح :افو نارا هک هل وش

 E بولوا رومأم هداکما هنیرافرط ناورش یارک نالق

 1 راکم یاطرابق و ناتسغاد ی وا يهاكرذك كنس ,رکسع

 5 هلغلوا روم عنام یموح هیسور هلثحم ندنشدلوا فلت >

 هدننمض هلتسم لجو ماف هدر هلبدارا هدهع لئالد هنس تنطا

 ماود رهتحابم یدازوا نوزوا هلا یهولس یسحابا اوقسم

 ادب جام ندقدنوا ریذب هحیت هعفا و تا حک لبه و . یدلىا

 نداوق E یسودرآ نهج میخ هلیثبعم خوم لاشهرام دلف

 هلزوات یخزرب وبق روا و هرصاح یتسهملق ادا

 ا مشدذوا , يمهملو نوریلیق ید ندلوف ینچ واو دیدم



 0 هینانع تلود ود خر

 هب هتسور هرو اب اا یسهنس ۷ ندنکودیا شملیا ر 3

 يفرد ۱ ی در رادحلس مظعا رده قرهنل وا رفس نالعا

 تلق ۰ یدلبا تعزع هنهاکودروا یعاط ایا اخصتصم یدوعوم
 تیادب اهد یئان ندر د وس كبارک نالبقو ندهعفادم باسا 3

 مرقو |راتفرک هنمشد تسد یعالق نوربیقو قازا هدرفس
 خموم . ..یدل وا راسخ رات هتخوس ارس یسهرومعم هر زح

 مر یالیتآ هذملط یار جا 3

 مو نخ کا نه رح یورو dil روا

 نیزسکل کود ناقو تطاسو یادص یالعا ناملط یریفس

 تانمأت ياا نا ریسک هوا . نیلاتاف فیلأت
 ههریاخم هدصوصخ وب هلا مظعا ردص نانو هد اط اا بودا

 هتخاس طسوت ییدلبا ضرع كلنایرتسوا هکولاح یدلما رادتبا

 تارا هلو یهیلع تاود لراش ىجا یارابناج هجیع بولوا

 لااا لاقت ج شنا هنر هرکس تو لافغا هللا هلبوط

 قاثشمو قافو دک اتو دی دمت اسر ا ا وا كا ۰

 ناسا "هه را و یرتس وآ نایروک سوم ندنیدلوا شملبا

 برج خال هب هنس ت تطاس 1 ا هيس ور کد 3

 ردق یآ رب : نوجا قم ازق تقو 1 سنت سنا
 . یدشملیا لزټت ردق هنتناها كتا منک ندهینس تم وکج

 تاذ رب یمجو روهظو شاپ دمحم رادحلس مظعاردص



 باب یجندب ۹

 ردص یادختک نانلو هدننهرادا د روما قو قر بولوا

 ٠ ڭكلنرىفس هجم یدنفا اصلاخ نامع ( یرظان هیلخاد ) یلاع

 یراظفاحم ندو و هفتم یزواو شملباق هیلکلاب هال افغا

 . كّع انحلص دا هحقدنلوا بلط تامهمو رکتسع ندنفرط

 یترلباوح زدقوب لح هقالتا ییریم لام هدو مب و هشالت ردهرزوآ

 3 ژکاکرادت ند شر دلوا شم رتس وک تاقق هداعلاقوف درهر و

 ً هداز ر هنلتق تك تدتفا ناْعع لاح و یدا صضقان هلساغ

 . یدلوا بس هتنرادص كیاشا هللادمع

 و و زار تابرفظم مب برا ون قو

 ءراولهیسورآ درهم تعانق هلا ا یهیلس ت طاس عمه

  توطسوا تردق تا تا كيهسور ییعل یسلوا رهظلاةوق

 . تلقغ رز لول قوق ,یسمرتسوک تنواعمو اضر هتسملنا

 شب لوا ندا غیاب فرح نالعا یسحلبا اهد رار هلغل وا

 درکاسع یيدلتا قوس یسلاها و یسهعلق

  EOیدشملوا هطاحا ندساح ۳۷ هرثدرب یسهععف ۱

 فک ادعاو روا هر دم دا تلود قح فطل ا وشا طوف

 ٠ لیصفت 1 هنس ت بولوا ا لوذخحم هدناتشت

 . . ردشملبا توطسو ناش لاک لا
 3 یسلاو هتسوپ تو هت رروا هنسوت ةدایز كا رلول هجم

 هنلسوو هاش رط ماع رقت اشا ىلع ٠ لغوا مکح یقسا رد“

 لوک دار هیلبا یر بلج هنتلآ یتدالج یاول ین رلروالد

Ch EK SE e ۱ 
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Eدیره و ی بار ا كنبالوو زا ی ۳  
 4 کھ هدوک ذم ی هد راهنس ۵۱و ۱۰ و ۵۵

 :ینامحش هنسوب درک و لار ت یابشاب یر 9
 .یاها هدننامع س لبا تیمحو تمه یرلکدرتسوک هداعقو و

 : هد راهم اب مات 3

 لضاف یدک د ردص .نانلوا بصن ىسلاو ا مو

 هنمارک دادجا تایرفظم شاپ دحا ظفاح هداز شاپ ینطصم
 اموزهم یادعا نالوایلوتسم هنبرافرط ی دون پشتی |
 .:یادازا فوم هعارا دارت ۲

 یک هی نیدیو یراودرا لوق یجنچوا كرلولهجم
 یر وکو یلغوا مکح شدم ضوع يک ع ندو

 نمشد لیکنتو عفد اور د هل راتااسم و: تم از ام تن وآ

 هوجا هلا روح هر هس وشراق ندنرم هوط در ندکدلبا ۱ 1

 تراغو امغی ینیلقا تاناب نوتبو ینسیلاوح هیداهمو یتسیضارا
 ردصو ماتتغا هرفو یایشاو تالآ ولتم تامهمو پوط رها
 یهردنمس و یتسهعلق هطاوو مالسالاحتفوهوسر وا اشایدح نکیا مظعا ِ

 ۱ . (۱۱6۰) یدلبا مامها هضق ا ىلاوتلاىلع

 یتارو ناتسهل» ندا ثدح هدننابم ابرتبوآ ا 7

 حلص هلیسهدهاسعم هلايو هدامهنیو شلوب تیام « یسهبراحم

 دم نکی (۱۷۳۸ و ۱۱6۱) ندنفیدلوا شا ررقت تاساومو

© 



 0 باب یحدب " ۱ ۱۹۹

 او هدنالوه یریفس هتسنارف هترزوآ یاب رفظم كلنا د ا

 هطس و یرلکدل,اضع و رنده وا هدهبلعتاود دز كاتت راریقت

 ین رلهدهاعم هحف وراس و هحفولراق تلودناکرا بودا كارتشا

 هلو ندنغیدلوا شقروق یرلزوک ندرلقاس رفس ندبا جاتنا
 ا كفا هرکه ندونو مات فطر ناشتا ڳ
 مظعا ردص هدهسلا راردنا تبع وا حلص دّمع قرهبلراو

 هغدو حیتف دارغلببولوا دنمتیحو روی درب اشاب دمت نکہ
 ادیدش یدارغلب دادرتسا هللا ناز کاش هلق روک هدناف ندهحاصم

 . یدلبا مانشد ماهس فده یتقادص ةنیس هدصوصخوو مازتلا
 هلاراشم یاشاب هداننا کیدلروک یناکرادت یحتف دارغلب هیلع ءانب

۹ 

  لصاوهرادص دنسمهاشادم ضوع شعار ند وو لزعنم

 ناکماو نامز هرضت یرارقو كلسم كهاس ردص بولوا

 تک نع هدارغلب هام ع شوخ هللا ىلع الکوتم ندنغعدل وا دعاسم <

 نمشد كوبر نانلوت هدنسادناموف (۲۷۲۵۱۱۱5 سللاو تئوفو

  یاشیرب راتفرک ( یسهراحم اقسورق ) هدهملق نماد یتسودرا

 مظعا ردص )اجود یراوتسا راصح وا كره ابا ت* زهو

 ا هلت ایه یسودرا نمشد 4 سا واشجا طاتحا اهدژارب

 (۱۱6۲) ید لمتحم كجا

 ا a تب تابرفظم ہی زی وا یر ےص ر

 یراهقاق نوزرليقو یا وح تیاد رال هس ور هلهجچو

 . یدیا رضاح هدهیبرح میاقو وبشا یدنفا یحص سیو هعقو

 ر ر نک و
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۹ 5 ۱ ۳ ata hi CFS uh ke prs Nat 

1 
 ناخ هدهسا رلشعا TT من حرقو البتسا

 هلمتامادقاو یعاتسم كبارک یلکم ینلخو كبارکحتف دیدخ "

 رام زا عفد ندنراوج ونق روا نالوا یسوق كکرف و ندعرق

 یاحوو ییسهعلق یزوآ کی خسوم لاش هرامدلف یدا 3

 تلایاو ینراراصح ردن ونتتوخ هلزواح هتندالب اساراس ییعل

 تط یک دیک برازکع مک دم یار شش نیت
 ینةرمتسم تداع هدنسهماسنس هتلاع ممه نالوا لاذبا ندهیفس

 روج هب هیلحنو كرت هلا برخ ینعالق نورلنقو یزوا هلهحو

 گم رب ردت و كیارکافص نالوا بصن ا قاحوو شملوا

 تارخست یهدنتهح اساراس یرلتکرخ نسح كناشاب نان

 زادنا یاب رلوهسور لصاطاف یدشقارب زسهر# ید ینمشد

 هنیرالا یریغ ندا ناسکی هلرو بارخ یرلام یراقدلوا
 . یدبا شمامیک یشرب

 ردص ےک .(۱۱6۲ رای راع ) یراق راک

 طن وتم نکیا لوقشم هلیسه راع دارغلب اش رز ضوع مظعا

 بلج هنواه یودرا وونلیو ةهدیرام یرفس هسنارف نالا

 یاضر تاک اذه نلک هک ءوقو هل راصخ سم رس قرن وا 2

 CIYÊ) ) هدنسهرخالایدام ۱۱۰۲ هلکمش ود قفاوم هنف رط

 . یدلدا دقع هدهاعم نال وا روهشم هما یسەدهاقم ذا رغلب

 غاض كنسرارهن هنوطو اواضو میلست یدارفلپ a ایرتسوآ

 هوس رواو یررب یی دنازف هلیسهدهاعم هخوراس هدننهح 2



ETT KN OD.تھ ی ےک ۳ ج کک ۱۹۳  NE ERN SON AE Ta Eا وس ھ 3 3 ۴  
 48 دپ ر مپ 2 ۹

 بای ید 2

 ` Valachie i E ا قالفاو ییسضارا

 3 دودح قالفا هلمغامر ۱ ( Aluta ت تل وا) هک ینهعطق نالوا ربعت

 هدهلمات رغص قالفاو ردهس رع هعطق یر ات یهعدق

 یدما شلوا كرت هبایرتسوآ هلیسهدهاعم ه وراسپ و ردقورعم
 هوای ی دەبن و شعالوف 8 هداعا هه هلع تل ود

  رکمریو ورک یضاوم کیدربک هلا ةرافلالحال ندنمیلقا تانایو

 . یدا هنس یعرکی حلص تدمو یدیشلوا ضار

 یودراید یسمسرصخم كهیسور هرکس نوک چافر
  یسهراوج *یضاراو مده یسهعلق قازا بولوا دراو هنوباه

 قیاسهحورب رباط رابق و قعلوا راتعا لصاف دح هد نیتلود

 اشنا یمهنیفس كنج هد رک یاران را اورو یل لغ

 مت ید هلکنا هلیرابتعا هعدق دودحو یطئارش كماعا

 » . یدنلوا هحاصم

 ندبا نی زت ییناخ دوم رصع یسهدهاعم دارغلب وشا

 هدنورپ كنورتپ وک هجنتل ود ایرتسوا بولوا ندعلاقو
 هحعو ردلداعم هنمکح هللذت ةدهاعم ییدلوا روح هلوقو دقع

eج دودح نالوا رادنات ورید هنس یللا زو  

 رش ۱

a ت 

 ٠ راما ا وسا , لاک ردق هب ترد و کج ندنسدهامم
 لئات هبەريفو لاوماو ءرثک تابلغ هدن رلف رط تنه ۰-یدنل وا مایا
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 ا ت ا ۱۰۹ شا دن را

 تا الا تسمه دا نو دامرو ا یا هجاهم

 هنس چوا . . یدلیا تشدد زورفا ا دک ی یزیتسو لاق

 E نالوا عفاو هلا نارا رفسوب دادتما ردق

 بورح قحولوا عفاو ید ه رظ ییاره کن > . ر کوس

 یتشر هقش ندن وق و لام ا مد كقس دو كنالتاقمو

 نلوزعم هرقس وشا . ردشملوا لصاح ءا هنغحهلوا a ر

 اشاب ىلع یلغوا مکح و اشاب دمت نکیو اشاب دمحا الهش ندترادص

 ادا هبرح همهم عیافو . .ردرلشملق ۷ هلیسورص

 یسه رصاحم هدیاف الب هدادغ و ىع. كکوکر ک ندنفرطرایناریا

 هنتلاس و تعاحش كن اشاب نسح هداژ لیلتادع هد ۳

 ندنربلا كکوکرک هرخ ابو یرالوا رات رک هشحاف مازهنا وشراق
 بور دشقص یهاش ردا هدف ناور اشا رر نکیویصالخثسا 

 یامح یلاعت هتمکح یسودنک ن کیا شمروشود هارطضا بات
aكنو اه یودرا هلغل وا التم هبه دیدش  eلک  

 بولغم كنينانع اس هلیقاها رثا كن راکبان ةف اط دنوآ ندیا

 یاشاپیسهنس (۱۱۵۸) ینوک ؟ یسرا هلا مالا و ءودناو مزو ۰
 نيمه ۹۵۹ تاج ردیسل وا مزاع هابقعراد ك ادا

 دهع دید هلیط ارش یسهلاصم ا و ناخ دار ناطل_ 3

 1 ردشفلوا تافاصم دک 1 و



 تم )لا اد ییفرطب كي كلام دوم ميال

BE 1 ۷۱۱۹۸۳ وریثوهدیدم 9 هنس ىست ربا ۳م دارغلب  

 بودا تافو لراش یحنلآ نالوا یراساج كنروا سلاح
 : ردپ جا لئا ازەر ارام روپشم یسهع رک لوس ا یصو

 ةوقو هدنجما هشاضم RAE یسهنس رخ ابرتسوآ 9 یدشلوا

 ةا هرواحتم كولم ندنخ دنل و 0 لاح ینهرکسع

 : - رایدیا برح نالعا هاهلاراشم ات هلا النسا صرح

 ۱ برح یا نالوا فورعم هلبما « یسهراحم یتارو انها و

 ,لخاد یخد یراتم وکس اسورب و ناتسهلو هسنارف هداورات ملا

 تل هبحا یارقس مقم هدنداعسرد ندنراقدل وا نمْفَنم ٤ز

 .یرقس هس ارف "ةصاخ و یر هو قیوشت هب رح ید یهیئس

 ناطلس دیه تا تادا قاوشت و هلاما هنعفانم قلود یدنک

 ,شمروس مازتلا یفلفرطبب هدهجرد لاک یرلترضح ناخ دوم
 رپ لزوک وشراق هننالافغا کهد ۱۱5۸ كنتموکح ایرتسواو
 هل هدهاعم N Si .ردشمرتسوک هب هلحخحم "هلباقم

 لغ ازهرتایرام ناقح بلا هنب راتمشد (۱۷۵۸ و ۱۱۹۲ )

 اجا وتو رو ندنفلفرطس كنهیلع تلود عا

 e ییا باستک |

 عاونا نارا نمز و لوتقم هاش ردا ندقفرط رکید

 ۱ یخد هدنهجو وا یشدلوا ناریوو لامالام هلا تاشب وشت

 . ردشمامعا فارحا ندٌسفرطس كلسم ىلاع باب



 ۱۷۱ ۱ ها ود خرا

iرر ت رودر هنا اب وروا یسهدهاعم لیاش ال س  

 .لالامس ردو هسداق ندغروسرتب هب رام ضویفو شعا داشک " 9

 0 ی او و 13 یگ ا اب ور وا ندا همصاخح كر كژەديا

 .یحد هاهاش هس و رحم كلاغ "هلغل وا شملنا توحاو تایسانم دّقع

 کس. زوععأ یی صح هیتر ناکا لات وا هکم
 .لوا ناخ دوم ناطلس هرکس ندقدلوآ نارهاک هلو هنس ز وقط

 ندنسوف نواه یارس هدنندوع ینامالس هعهر یراترضح

 ۰ (۸>۱۱ رفص) ۰ ردشمروس اقراد لاحنرا ةاخ نکیا ررک
 و رابدنا ففصثم هلا لاوفاو لاعفا تا هلاراشم رابرهش

 .ندنلالحا مایا هل زعل ود یراتنظلس دهع له هنس س ! یرکب

 .یلغوا مکحو اشا نامع لای وط ) رادما رزو ترد . ردد وا

 لذت هدنرلت واه تهد اش تم شش وعو اشار دع نکو ایا لس

 یجنافوقوم ) یلاعر یلاع باب [*] یک یرلکدلبا رادتقا لصحام
 دقو یدنفا یهاب ینطصم باتکلاسرو یدنفا دمت یخاح

 ابو اھا دم رادلس ِ ردرلن و ادم یراق ۶ ]1

 میکعو )٤ ۷٤ ١( اشاپ ناثع لایوطو ( ۱۱6۴ ) اشاپ مهاربا قالوق
 ديسلا رادفسو (۱۱ع۸) اهاپ لیعاساو 6۱۱4: ) اشاپ ىلع ىلغوا
 دم نکیو (۱۱۰۰ ) اشاپ هادبع هداز نو ( ۱۱٤۸ ) اشاپ دم
 (۱۲۰۴ ) اشاپ دعا الهشو ( ۱۱۰۱ ) اشاپ دم ضوع جااو اشاپ

 ( ٠٠١١ ) اشا نسح اغاو (۱۱۰0 ) اشاب ىلع یلغوا میکع ًابتاثو

 (۷۲۹۰) اشاب هلادبع دیسلاو ll (Y۹) دم یجاخ کارو

 كرلنو . )١١١١( اشاب ینطصمو (۱۱۰۳) اشاپ دم نیما رادتودو



O E ARES ESEنا کا  

 باب 3 ۱۷

 ا 2 نفت رسوم هعاطلارادویدنفا يغار
 ااو کک 8 رد هات راف- هیاب ور وا ( یکی دفا هادبع

 n اوا نداقالمو لاک ته هل رایحلبا مقم ۱

 هل راشناد راونا بیک کام را مزکصو داش ا تسک فوقو

 یلنامع یرل:طلس رود . ردرلشملیا ریونت یر لایصم

 ۱ یرانوباه راکفا .ر ولی هاییام ندن رارودقالر | دلا تاتغلتام واچ د

 هدلومات ۳ نکلا هاغملوا ف وطعم هنتهج تندم و فراعم رشن

 ۳ .IOP ETUITY TEV IL LL ےک 1

 24 ۲ اد رس Sk صد

 و

 ۲ ۱ گ ا 1
 ٗ. j عن 1 ۶

 5 عضو راسرد یعوم هدنر هو اشناو اب ت ادد

 + نارادمکح و كولم نالوا یرصعم . ردراشمروس سسأتو

  راتفا رطاایعص و حودم هدنجا

 3 0 یا ءدابسلاراد نالوا یرانعوم راشتسهردق هنس یعرا ِ

 ّ دوش بولوا مانا جر اغا رشا یحاح ر وشم ي

 ٠ . یدیشلوا قفوم هتمدخ یاها لب لامعتسا نسح ینمیظع

 ۱ ردتقم ههرادا نسح هل وا غا رشا طفاح نالوا ییلخ

 i قمر هنیروهظ هقسّوم لاوحا ضع هد راتطلسرخاوا ندنفب دع

 1 E : یا شلدیا ناحیه نکس هللتق كم وق سم یاغا E شلاق

 هففد چوا کرداسشا لع هداز یدنفا حوت یثاب مک یروپشم كا

 ریزورپ ردم مهو دهاجم مهو مع مه بولوا یمظع ترادص شخق ور

 . هردیترهش ًةمانرس یسهیبرح تمدخ یهدنتالو هنسو .یدیا ناشیلاع
 3 9 ۱۹۰ ۰ ۰ ردراو نیارمخ هدرارب راسو یرلعماج هدزربتو هدلوناتسا

  تافو هدنبرق هیهاتوک نکا ارز ولایش هد ۱۱۷۱ بودبا دلو هدنخرات

 نج هنسایاصو دفن اغا بغار هج وق نالوا تقو ردص ۰ ردشعا

 ۰ ردشلا



E E e EE TLSی مک  ESرو بو  
 E 0 تب ۸ 39

 ۱ AVE e اب یر

 یا ناخ ینطصمناطلسن | تلات ناخ نافع ناطلسدهت

CD ۱ 2 

 سلاح هدنشاب زکس یللا یراترضح ناخ ناعع ا

 مک )ا یامرفامرف ردو هنس جچواو نابناهج كنروا 3

 یراردار . ردرلشلوا یادواح تم مزاع نیت ندقدلوا

 ماتخ بیرق ی اشنا بونلوا اس ندنفرط ناخ دوم ناطلس

 اع رو كرهدیا تعسآ هتنراما یدنک ینیرش عماع نالوا ۱

 ۱ 8 ] ردراشعا ۱ هیمست

 كلاش ناخ اا لاج قطب ناطاس دمع
AVID E۱۱۸۷ —  

 ت ا كلاما تعار رو

 ی قرشو یسلاو دادش ر هنس ید ا لود هتل ود ا

 كناشاب ىلع ىلغوا مکح یسیلاو زیربتو كناشاب دحا رومشم
 .هدن راص وصخ ینامظتتو ر رج كنەدندجت هحوتفم كلام هدنراتنعم

 قره هزاب هشيا هدهسایتس تراک نالوا عقاو ها داور

 29 4 رایحلبا هدنرفس ۸٤۱۱و شعازق ینهحوت وارا

 :وا ےکح الاتو اشاپ رهاب ینطصم هلیس هرص یرلمظعا رد

 ts اغاب كرعمتت دمو" اشا يلع یجناشنو اھا هللااددغ لئاو اشاب لع

 قلارآ رب اشاب ىلع یغوا مک هرداشاب بغار دمو اشاپ یتطصم رهاب

 .هلعافش تناطلس هدلاوو شبا سرح هنس هلق رک پولوا توضعق

E ر 



 ۱ .بات یجندب ۱۷

 او شفا ها خام دا فا یزهوا روما

 ی بلحو رصم هرکص ندنسافا تامدخ مهم هلو هحيلاع

 نیس را لاوحا كنهملع تاود بوللوا نیت هرلتالو اعم

 ٠ اشا بغاز هحوق نالوا شا فوقو بک هلیقنال هنسهلخادو
 ۱ رک رادص ا لو ردف هام قلا نبناخ ناهع لاحرا
 ۱۱ اس فان دعا فوفوو۲ یساعآ-هداتسلاراخ ید
 نلاحرا كناخ نامع ناطلس یلاعت همکح نوک ی تیدلوا ررقم یتقو
 هبرجت قلی قرق . ىدلاق رادیاب هدلابقاورع دنسم هلةلویعوقو
 شما دسزتیلاکو نافرعو د لوت هنامکح تایرظن ماطر هدندنک

 0 ؟نقرتوراثک | ینطاتحاو نت هناشیدنا رود هقسع ا

 نت اب تأرجوښوجو هار وسح تاتش نس

  يسهواوتم ۾ هعفصش یسهالقاع هرادا نرو هنس ید ندنعیدلوا

 ههاج طظفح یتناطفو راڌا نالوا لسم ۰ . رداکد عفا هدم:

 ا ههرادار ناتمو مظتنم ن رک هحیشوخ ورمسنل ر دو

 .ردشمآل ورود قوچ هدصوصخ و هلږيسح ېزیعو مک نارفالانب

 مق؛تسراز وب یدوجوم كنهآ » ناب :دیشیا نت ایت ناهد.

 ینسراک هظفاح ثللسم یزوس ,« ریمم رو یزود یسا کم

 r E E . ردیا نا وا

 ب لانج ٥ داوران فلنا كناخ لنامع تنطلس

 . غ هلئا قیردهرفجنکیا یازف ابسور .همظعم لود بودا اس

 بغار هحوق ندنرلقدل وا شمشزک ه هلتاقهو هب زاصمر یواسم

F3 



 .Ve\ 2 هراء تلود

 ندقلف طیب كرا تالا هتتافوعتو بلاطم ل راچلیا اب ا
 كنهيسور یرلترضح ثلاث ناخ ینطصم ناطلس . . ردشمام ریا 3

 ت هنس هناي وج اليتسا لامآ نالوا اط ور نداد ورتپ هجوق 1

 نوجما كنوو كما برح هللا هسور بولوا هدنسوزرآ كمکح - 3
 ایوروا مظعاردص هدرلهسیا كلاس هنکلسم كم ریدکی رهیلک دوقن

 قرف نالوا هحماظتناو تالعت كن هينا ر و اع ر e ر

eTتادو تعنام .كرەدىا حاضیاو ناس یتتماخ و ك رحو  

 كنوک هلهستبا قو رده ز لر یدا هدکملیا عانفا ینویاه 3

 تاقسس و تامظنت نان مش لتس و هب هب را ولهسور هدر ا 3

 نم هما اعا u هه رفس مزا ولو .تامهم راضحاو هی رکسع

 مهم عفوم ومر هدطس و یایوروا اشا یعار هجوق نکیا یضتقم ِ

 ندنتنواعم هنهلع ایرتسوآایو هیسور باجالایدلو نابالشاب هنئوط
 قافتا دقع هلیسهدیدج تموکح ایسورپ نالوا لومأم هدافتسا

 دور هعسایوع یامزو شمليا افتکا ۸ و
 بولوا ناز 9 هدهفلفو تمکحو هدنابیداو رعش
 نباش مد رز لیس قلا و اس ےک اک

 کیدو و هدنک كنیدنفا تنصاو حدوم . ردن رفآ و نیس 3

 كحهید هتناقلا ه لماک نادناو ءارعشلا ناطلس و ءارزواردح» و
 نود هتاف ع هنافص € راک ادفمداخ ور وغ رزو 3 مد ەسيغوب `

E ۳ 3ریپ  ETاشا دا یوق نالوا  ls, 
 یارزو irs شمامرتس و وتا ردق اشا دم ا



 باب ید 7 ۱۷۹

 ۱ نانو ازت نامش ۲ رد همامنک هتک حس - کلاس

 ید ش 3 یس* ۱۷۹ ۰ ردیرکقور رودر كنسسامواسد

 .ردشمآ تافو هدنجا شرت هطنط و هدنشاب

 N ت ۰ رفتم ۰ فرطس ناب یرا تل سرور

 دزو تکلم نیاوق مظنن ا ن یریټدورتپ هح وق یلود

 تارا و لخاد هنس هىسابس ا ایوروا کو توطس

 یلوق اشوک جوا یک ینیدلوا لخادم جد ەنسەبم و

 "رو شتلیا EE ینکلک اح هى امش ملاقا قرهرف یداتقو

هدن رلحاس هاسرحو رزح
 SY ع ینس و هد

 اتر یتکیآ ۱ او تو لا هر و. ی

 . لناش نوجا كملي ندسان راظنا ینیاعم كاناحو ینجا
 وا ا ادا ندنشدلوا جات هن راهطا تاا رحا

 قوسشعم "یدنک ءدنتافو كسوتسوغوآ یجنج وا بوشیراق

 ..یدیشمردتبا بصل لارف ۳ ییسونابنوب نالوایسهدننو

 :Ê 3 اینک 0 ب4

 ِ مت و ا كلام و ا ىم هنندصقم التسا
 ی کوا لوا ندموس كر طاع تم نالوا هدققأ

 = ندناسهلو هتتوطن رسک كن هيسور هیلع تاودو یتموزا

 راو ردقن » اعاب جا روهتم یسیلاو 3 اقوشت هتسودنک [ ۱ ۱

 .یدبشم ربو هیطعشورغ رک ا هدایندزم فانصا هسا

> 



 ۱۷۷ € تلود خم رات

 هرس E “امم هنيا زدنا ت هس هلخادم تسد .

 . رایدلبا هدافاو ناس ینرلکجهدنا اطعاو كرت ینتلاا ایلود و

 دلم لدرت عف د یهو هکتلدنا لیدعت یسساسا نوناق كناتسها

 گر فرط هکدلر و تیام هب ههصحش ضارغا ندا نابلع

 ایرتسوا و اسور و هیسور هسل دنا تنایصو تام رده لدهباس

 طقف . یدلکد نکم یسلوا ماود یاحراب هو یرفتل ود

 یبهیلم قرف هل نشود هسادوس یلالقتسا لاضحیتسا كن راذکلمع
on federation de Barr)ندن واعم كنهس ا رف وم اکا (  

 ڭەئ تاما هجا فاظعتسا ندتلود رد قرهلوا ده ون

 ىن 4مسامس هن زاوم اب وروا کل لکد نوجایدعو قلانا الوو

 نکل . یدبا یقوو ناش قفاوم یسمقیح هادم هلدصف هاقو

 قوش ر قلخ نوت . یدا ندهمزال یسعا ظاتحا هداز

 مظغا ردص . یدّتبا لیم هنفرط هراس هللا هنایماع هقاسو

 رفس رار هلبا اشاب هللادنع یرد [ "| شان دم هداز نسحم

 توفو رو فوقو هبادج رسو رقس لاوحاو نت هدقاس 3 1

 هربخذ هرالح نلک مزال هلغلوا شملبا سک عالطا هنم شد

 نیزسکلدبا نیتصرتو ربمعت هیناقاخ عالق یدواع و۳ تاتو و

 هفعلوا ترح نالعا هرب درب نیزسکلر و ماظنو هط ار هرکسعو

 ینطصم املا ه ردص و اشاب رج دماح هدننافو تاناشاب بغار هجوق ["]

 .یدنشل وا فاخ هب اش اب رها اشاب د هداز نسخ بوک هردص اشاب رهاب ۲

۱۲ 



 باب یجدب ۱۷۸

 بولوا لوصوم هیالعم دنسم لوا اشا هزم رادحلس یسلاو
 ۱ [۱] لاسرا هنسيګ هلف ی داتعمر فوتشر وا یسحلبا هبسور

 . (۱۱۸۲ ) یدنلوا لاتفو برح نالعا ههبسورو

 یاحیحر ماظتنالاههح نم كنمشدو ییاصق كزمطسو -

 اشاپ بغار هجوق . یدبا رویلرضاح رلهجی مخو هرفس وبشا
 همالسا دالب و یتعاطتساو تردق كن ولهبسورو ین یهاشدای لاما

 هرکس ہنر ناصش فی هملع تلودو ی دنصاقم ودق

 كبرح ۳۶۱ رازب هلمنافویدنک و ییداس العا كم یتسهیرحو

 مابا نروس هنس یدب هدلاح یییدلوا یمهیش هنکح هدا بالا

 هلا عاش تاحاصمو هافوسلف تاثحاسو هلادنر فاطلیترادص

 ینمسق ر كنهدالاقوف رادتقا ینیدلوا كلام هنکحهرنخ هلبا

 هس زل وا چیهو هبه رح تاسرتو هب رکسع تایظنت نوسلوا

 9 هدرفسو هلا یدنا هسلوا شا فرص هکمردشتب مدآ
 ۱ هلتیح ليج 3 یسەالضاف ترهشو نوه یاصم زمغ دلوا

 . یدیا ر ولوا شما ندز

 فر الا ۱۱۸۳ ) یاب كوم

 اب ناما هداز یجقلع بو لزعنم یم ەنسەن ال وقعمان را وطا

  [Jیسح تازیعلیا راتقولوا هلهجو ۍغیدنلوا رک ذ یخد هدوراقو ۱

 یر ما یخ ًلاس واج مالسا رتاسورانات ناثلو هدنعشد دالب :

 . ىدا نوجا قفلو نهر هدلا نوجما

ET UU کر N 
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 ا

  eا ۳۹

 هبهنوط ًاحیصتسم نواف یودرا هلبا كلمرک | رادرسو ترادص

 رورلاب یربن هلروط یرکسع وقسم ۰ یدلوا مزاع یرفوط

 شا ىلع یحاودلوم ەدە | نادا هرصاع ینسەعلق نتوخ

 مظعا رد ص . یدلراتروف هعلف هلرلتمه كلاخ یارک تلودو

 هتسخ هلیلاصقاو نلیروک هحطاضتاو ترسع نالوا هجهرادا

 هنارزو ردص اشاب ىلع یحناودلوم هلک افعتسا مدقت ندنفیدل وا

 مظعاردص رک | نوجما بیعرتس رلیرارف ۱۱۸۳(۰) یدلیا ترا

 هل راهطسفس كد رڪ هل ونو رمسک هلوش یدبا هسرو تصخر هزآ هز

 یراتناکش كن راقاش یکسع ندنراقدقار وکتفک هلو وا

 . ردشماغوا هباضق فس اشاب نیما هنرزوا

 هب هب زواج تاکرح اشا ىلع یحاودلوم نالآ تربع ران 7 ۱

 وشراق هلساسنا یروک هنرزوا ینوص هل ر وط قرملوا زر

 یداب هرم نانغط راز ومغل یلتدش نکل . یدریک رکسع هبه

 هلغلوا ید ؤم ینغلن اشي رب كن هبناع شويج هلیمادہا كنبر وکو

 راتف رک هلوپسلاب ی ةملق نت وخ نالتعار لاح ناسک و اد

 هللا اشاب ىلع یحاودلوم هسرزوا كلو . یدلوا ادعا تسد

 با اضشاب لیا داو ضوع-بونلوا لر ی لاشهرام
 . رایدلوا رادرس هسراودرا نافرط فوزاامور

 كلام قلودهسور .  (۱۱۸۳) یرلرعقو لات قو شم

 نیتکلمو هناتسنانوب نوجا قلاص شتآ ندیناجیه هبهسورحم
 یایاعز هلیمانعا راد سقم قاط 9 هنسراتهج غاطهرقو هبرصو - 3



 با یحدب ۱۸۰

 ارا یکی یلدا | رادتا کی رحن د هماسمریغ

 ..یدیشم ا قوس ان ودولفر ۰ 1 رلا رحم قرهلوا هدنس

 نواه یاغود نانلو هدنتیعم اشاب نیدلاماسح ایرد نادوبف

 تاغهدننامل همشح TE ندقدشبراح هعفد ییا هل ی

 نامل و یدیشلوا اوا رک مدلاحرب قیشدقص

 ھت یراکدر وللاص و رلب وط یراقدتآ توکو ا

 3 ااو ی الا یهینامع نافس هلا

 فولروا هلنا نوتسنفلا ییهرتلکنا نادوق نالوا تبلاغ

 هلا قلاشاب نادوق هدهسیا رایدنل رضاح هموم هلوساتسا ناه

 هلغمل وا عیدوت هباسشاب نسح .یریازج هنروطاب یناظفاحم زاغوب
 یوکناتساو ینل هدمهو شما هظفاحم یزاغوب مه هنلاراشم یاشاب
 قم هتتمدخ وو شمراتروف ندادعا طلست یرلهطا او

 . وه عارف یتاونع « یزاغ » هینس هدارااب

 هامظع تکالفرب ید نهیر ٌهوق هداتنا وا

 لخاد هنکلع فاز انور لای رالف هک هل وش ردشل وا

 هداز یضوع مظعا ردنص نالوا نشناتشم هدنغاط اباب بولوا
 اشا یدبع ی رکنی نادغو یاخ عرف اشاب لیلخ

 لانترا ق ر وم من هتنسهلباقم یناشاب دم ناریقوبق یساغا ی

 1 هسرزوا رهمان دادمتسا نالوا دراو ندمملایعوم . یدیشملبا

 یا یخد هیلاراشم ردص قرهیملقاب هنغلانف كناوهو كنسوم

 روم هنناج لاترق ندیقاسیا هلبا هیرهن بک ای رونلوا رییعت



 ۱۸۱ هینامع تأود خم رات

 فداصت هن واه یودرا هلرکسع كس زووا فوزتامور . یدلبا

 ندنفیدلوا هدکما بیقعت یغد یناخ مرق ندنناح ردنب بودیا
 هدنسهرا هیناثع رک اسع نالوا غلاب هکس ناسکس زو مهمجاب

 یسهعفو اشاب دخ یجهطلا یدلوب شعل وا هطاحا ندبناح یه

 هدهبراسح نالوا عقاو طقف . یدبا هدکانرطخ لاحرب یک
 رل مسهاظ) مر هنت اتمو تاس ردق تعاس کش تان رکعت سور

 ببصا تامهمو پوط ناناو هدودرا هل راملبا رارف بوم هناط

  قرلیغاتط هاتر یر یه رکاسعو ارعاو یدلوا ادعا
 یدل هديا تدوع هنهاکودرا یغاطاباب هللا لاح جوک مظعا ردص

 تافلتببرق هکس یللا بوکج یدنقیص قوج رابرارف ۰ (۱۱۸۳)
 . یدا راشمر و

OMI ISا  

 دورو اقا تم یر یر هلوبناتسا یربخ كنىرلەملۇە مازه

 لیلخ هداز ضوع نواه رهم بولک هشیدنا هغلهنروا هلکعا

 نسح هدنصوصخ یدات كنتافب غاطهرفو دادرتسا نداشاب

 یدنلوالاسرا هاشاب دم رادحلس یسلاو هنسو نایروکیمدخ

 لکو نامرکقآ و رد کل هبسور قحا . ( ۱۱۸۶ (.

 شملنا هشتکلم نوت هلا طض یعالق شرکب و لعاباو

 ی ران ابصع كل رهاط خش هداکعو كب ىلع نااق تولب هد رصمو

 یه وط فوژرامورو ندنعبدلوا مر یهدوحوم لئا وع

 یغاط اب كلرهدبا هطاحا ییراتهح یطوطو یاسا هللا رور



 ندنکیدلیا رخ تسد ؛دروآ هللا نوخش ید ینهاکودرا

 باب یجندب ۱۸۳

 اص فصتم هلا ن یارو ماس لقع ترادص تمدخ

  هبلاراشمیاشاب . 5 ۱۸۵) یدلدا هج وت هاشاب دم هداز نسح

 ا2 نوا نیدأت ()Maniottes(”“رڻu هام نالوالالتخالئام

 هرارش نالوا هدکعا ناعل بونل وا صن یسلاو هروم هدرفس

 هل کیر ند وهلغل وا قف وم هیافطا هلیسهنسح رب ادت یداسف

 ۱ ا ا دور ندهتوطو نيا تیرومام لوح
 ندنفل زسماظن دل رکسع هن هدهسیدلوا ثبشنم هصالختسا 3

 كنتدوع هنحسور . یدبا شلوا روبج هتمجر ًاسوپأم یشان
 یهینامع دونج هلغلوا لصاو هنیدب ثرادص رهم ینوک یست را

  هاکودراو ماکحاو نصرت هلزوک فازوا لر هلک هن نمش سم

 ۶ رو هددرخآ رافسا هکر د وا ذاخنا تاکرطاساو
 یسعل وا داخلا یزکيم هب رکسع تاکرحو ودرا دلروک ذم عقوم

 E . ردّتثم یار تباصا

 یعل لو رال همس ور .(۱۱۸۵ ) یایص غلم رق

 هدهرص ۍراکلیا الیتسا قالفاو نادغبو ینلئام حطس رتسیند

 صور لود سن رب هسرزوا مرفنال وا یرارظن حمطموربن دق وچ

 یرکسعرس مرق طقف یدیا راشملیا قوس ودرا لوقرب هلیتیعم
 ندنکیدلیا لیکتتو عفد یرلنوب ندوبقروا اشاب مهاربا رادحلس

 یتعلاع دس یریکدمهدیا عطق هلیوق مراص فیس ( ) ۱۱۸٤

 هرانات یاصا هکهلیوسش رایدتیک هنقرط بیرخت هلا هلیحورکم
r 

4 
 ےک
0 



 ی E 3 ایت

 lT هلقتسم هع دق تو رک رب ندهبزیکنح لس ا

 تالمانعم ولرد وا وات آ ےک كا اا ومر ها

 دک لاو کس هنگ هفاقختساو هب ربقح

 ك ا قاثیم و قافتا همر رک ۱ راروتنا تصف و لغ

 SOE CC :کمدق لالقتسا

 لدار لاتوعا رک نارق ا

 یسهنس ۱۱۸۵ بودیا لاصحتسا یرفظ ورسي بابسا هج هلبوپو
 تاب كناشاب مهاربا رکمعرتس هدنرادورو هوبق روا رارکت

 كياخیارک ملسو رحتنم هراسا قرهلوا دنم هدناف یم هناعیحش

 نامطو عرق هرزح هنرزوا یم همش رخ ةعفادمو یل اه

 هبیگرب ندهفگ یارک میل- . یدلوا رخسم هیادعا تسد ابارس
 ىدا روک یر الت سا و

 . ىدا شا ليام هواهتسور امق یخد راتات هوحوو

 اشا مهار ١) : E ۱۸۰) بره ر دن رنک اش ۰

 یحاص فیلکت هدنرلتدوع ندنرلتراسا یدنفا فصاو خروم هلا

 ناشی رل ا رلربخ یمس ر ربع ندنسالکو هيس ور نامه ر 3

 كيرح ورندهتوا اشاب دم هداز نسح مظعا ردص . یدیا

 هب رام *یدام ید فوژتنامور لاشهرامدلف یک ینیدلوا هدنمع

 هتسوتو زا دک ا تیام ارد فک راووا
 رسوو اسو لع اک هجا نام هتل و تساورزا ٩

 ارد ننام طور تولوا کراس هتسو تنور ٩



 باب ی دب ۸

 قازرلادبع باتکلا سر هرکصوهدناشقوف ادتبا هرز واقمردشل)
 دفع میش کب مدنش فوق روا یص> ص هبسور هلا یدنفا

 یافیلکت ساسا كنهيسور . ۱۸) یدنلبق هرک اذم سلاح

 كن هعلق یر هلا چرک لاک هدنلح دم قازا رو یالقتسا كع رف.

 نوجا مازلا یمصخ یدنفا قازرلادبع بولوا یرلهدام یساع

 د نفس هاو زا مع اج یار لالا
 هگدنلوب هدنسهباجو هرادا هلع تلود راتا هه اط فوقشر وا

 یلاخ ندا ون ار

 نما كل زمکلم نم دصقم ندلط کل دهلران[ . رلرونلاق

 رد زسناکما هضم هقدعل وا لوف طرشوو ردنوحا او

 راح هرکص ندهوامو هرواګ زارد رود بورو یاوج

 یحهدیا باتا هیفام عمو قوا لقتسم یعوق راتأت راحان

 هدنرلهبطخ و كلردنوک تاضرمشت ندیهاشداب فرط هرلناخ

 ندقرط یدنفا رکسیضاقو قمتنلیق دای ی رایرهش مان ناک اک

 هنسارجا هیعرش ماکحا هلیساطعا هلسام لدب الب هنسوضاق عرق
 کوب بونلوا كرت هیهیسور هملق کیو چرکو كادا ن ةد

 یرلط رش كماسهدناتس هعلقر هدنامط یخد هبلع تاود لباقم

 ا بکس ندتناکرا ودواو یدنلآ .هرارف تج هحنیفرط

 ۱ را دن و ااا ورو نم طارش هدرومح رک

 ۱۱ طوسام ا ندنرح اوج هل هدوجيم تلآ قرهنوا

 | هلکمشود هلع یفقفتم ینیدلوا موزحم هلاصم هدنروص نوا
A 
a یاس 
۳ 



 وهم .  .. تا بو را

 هدلاوح | هداعلاقوف و عفان هلو .یدلرتس وک اضر ههدهاعم دّقع

 نادتساهدع و ارحا یلاح باحا كرودا هدهعرد یار ما

 قاقروف مظعا و بار هدهسیا تنمو ی راک ادف یاضتقم مایا

 یشیا هلیساقلا كزاغو شور ندنناکرا ودرا ندنغیدلوا زرتمو
 ةةياددولفاغ ندهسرح لاوحاو شمروشود هناذیتسا ندل وساتسا

 هراس ېر ر کدر نالوا لقت تاب

 .ردشلوا بس اهد هناراسخ هج كرهل والا ندکی لاتق شتا
 « . ملعلاز زملاریدقت كلذ »

 - زسماظن كرکسع به تامیاضو تامازهنا زمغیداضوا

 م كاو ماظتنم دلا كنابور وا هل بتق و . یدبا ثعبنم ندنغل

 یدمش رایرحکب ةبصاخ و ینئاوط یلوق وق نالوا یرکسع

 نامرهق هدنرلاغوغ هناخیمو ندىماسا قوجر هدنرزوا رتفد

 یربدلاب یالارب نازپرکو نازرل هدنسوشراق نمشد طقف نامز
 یلک فعض هنیرلیهاس ول راع و نلف ترا ندقالسح 3

 همان :جنیلق لادو ولبریمو دولا مما للو شفا یا 1
 رانوب هکوبلاح . ىدا راشلوا روبح هقمزاب زکسع قلبا ماطر
 شعاقاحتلا هنوباه یودرا « هلاقاح ندهتحوقاشوق ندا »

 یراتفرعم كوس لا هکرابدبا فالجا زسیوص یبیزوب اقشا

 هنا تاشو واما الوا زگالشاب نوال ن هب رج هلتمشد

 «شکود یلقشنناط یکرلاشاپ اتاذ مهقاب هنسهراج هلزمشاب زمانایط

 . فهدواجتم یارقمهو قجحاقمه دلرهنود هیوربک هلبا تاهرت یک



۱۸۹ 

 2 ناتا كما تحصا و كما اسمش یواه یودرا هداضعو

 .  هترولوا قوج ردقن ركع هلو د یدبا كمابا لتق هدیاما

 ٠ .یدیشماتابنآیسهراحلاتراق ینفج هیمار_هشيا رب چیه نوسلوا
 ندلوسناتساحاص طلا رشینادردشلرارق كنس ارن وق شرکب

 ٠ هده سيدلیا رادتبا ههبزواحش تاکرح فوزتامور هحنلوا در

 E هجزسررض یس هس رح معیاقو ( ۱۱۸۷ ) كنەنسوا

 ۱۳۱ غا ءدنطاننت ههرتسلسو اههخسوز نمشد هکنوج

 هشحاف تم ره هاب راتمه كناشاب ناعءیزاغ EF هرتسلس و

 ناما لارتجو ریا نیر لارنحو شعلوا ریمدتو عفد هللا
 3 نا اور رد ملوا توف الورع
 ٠ اهشا راتات هفاط . ردراشملکج هنغاط ابا ولغم یځدندنرل

 E ین راق دا غوا هبه هرکص نکیا شمرتسوک تقفاوم یور هبولهيسور
 23 ید را انها ندهبنس تقالخ فرط هنن قرهالک | ۱

 قید زا ا اشا یلع یحاح یلکتناح هللا یا رک ودقسا ناخ

 مت روع هدهمنآ هیت تراها هدقہشلاح هسدادرتساو حتف كع رف

 TNT ذو یرلیعس هلکدروک تروح ها

 e ۱۱۸۷ ہرعقلایز ) یلاع ما ناد یفطصم مناطلم
 0 ا رخو ۱۱۸۷ یرلترضح ناخ ییطصم ناطلس

 ٠ روما ةرادا تاذلب هيلا راشم رابرهش . ردراشلوا ترخآ راد
  هلتاغو لاعفو مدقم بولوا ندماظع ناهاشداب ندیا تطل

 ِ .. هملعو تغار ا لام عج نوحما هرفس روماو فرصتم



 .یرافرش عماج هم زایآ هدرادکساو ییهلال .رایدا بحم هباملعو

 .ندنسل وخ ناورداش) ینبرش ع «ماح حاف نالوا مدمم ندهلزازو " ِ

 . ردشلدیا اشناو ات هد رال .دهع (ادعام و

 ٹااثناخ دمحم اناطاس نالواناخ د جاد ناطاس دمع < ِ

( ۱۱۸۷ - ۱۳۰۳) 

 - ۰ (۱۱۸۸) یسهرشاعم یرانیق كم وکو رفس لاوما
 تود مش زاسولح تک اے لوا ناخ a ناطاس

 .هزکع یالوط ندهلام تالکشم .. یدیا هدنجا میظع ار 3
 .نارح .یدنلوامادقا هبه رح تاکرادت بولر ویششخ سولح 3

 .راو موزا هتربغو تدش ر هداسلاقراخ نوجا فضحت لود
 : ار ی و میلسو ملح اط ی رار فخ ما شا یکی |

 .فالخ همیلس ناطلس یراهداز ردار هکیرلنوباه تک رح كليا

 .نسح كوم هح هماع راظنا .یدا كارو سل رس مدق تا د

 . یدلوا بحوم ی یریثأت ر

 .دادما ولتیلک هنسودرا همسور هلتعم فوراووس لارتح 3 3

 نک ندغاط لب فوزنانور لاشرام ناتناموق فال نت ۰

 .یکیدلیا تلوص یرغوط هبیتمش نالوا نوباه یودرا کسو ۲
 .یرحکب اشا دڅ هداز نسحم a هدقدلوا عیاش یربخ :

 .یدقا هاب قاز ربیع باتکلا سیر ها اشاپ دمخ نکی یمات :



\AA.باب ىج د  

LY}قوس هنمشد هعفادم بودا تار هزرفم وقر .هلب راتیعم  

 ۱ . :یدلبا ازم

 دا ناشلرپ هدلحم مان هحلز وق وک ما و هزرفم

 شالتو فوخ راتفرک یهدوجومرک اسع ناللوب هدینمش ربخوب

 لاصبا یرکش هنهاکشب یمس ما یاب فور امور كرا

 کا لاخدا هطبض د یقاوم ناک هدنرزوا یت رط هنراوو

 ۱۳۳ کماتعاردصو یداغاط ًاسواف ید رکسع نانلو هدنمش
 رارق ههطاصم راحانراح ندنشیدلاق یشک كن ییا نوا زکلاب

 ۱ . یدلر و
 یم-ر دمحا نواه ناود ؛ییفو یراصخ ص هیاع تلود

 ج رانبق كچ وک یدنفا بینم مهارا باتکلاسٌیر هللا یدنفا

 سرقت شا طلارش هدنفرظ تعاس تگ تست ید هدنسهصق

 ۰.۱۷۷۶ و ۱۱۸۸) رایدلیا یطاعتو اضما یهدهاعم تادنسو

 یلالقتسا كني رارانات قاحو و نابوق و عرق ال وا یسهیساسا طلا رش
 ت تفالخ فرط هدهسهذم روما زکلاو

 ٠ راق ییاو ینیضاراو هعلق قازا و یسهملق چرکو هعاق یی

 دالب ناک هدنایم Bug وص قآ و [)0160۲۰ یزواو رلباط

 . ناتسسحر وک بولوا كرت هی ولهیسور رار هلیسهعلق نوری

a0 شما تریغ لصحام لذب هدرفس وبشا هیلاراشم ءیدنفا [۱]  

 . ناثع یلرہعیکب نالوا یبقر . یدبا تافص هدوتس تاذ رب انشآ راکو
 ٠  هقلقل باصاو دوجولاردا هدطسفسو هطلاغم نف » هسیا ىدنقا

 هد ۶ ۵
 2 « یدیا دوعسمات تاد 2 رورفم هنس کج لد هقش منم مع +



 ۷۸۹ هبنامعتا ود حشرات
 ڪڪصصطصطصطصطصطصطص حس حس سم

 Bessarabie- قاحوو نانکلعو ك Mingrélie تک 3

 .دودح كن رم وص یا 1 یسهلحش ندنناح وهیسور کاتر 1

 كنئافس ریس هدزکد قآ و کف رقو كتراجت الا ذاا
 e شب نوا هیلع تلود ًاعبار ؛یلتسب رم هجانفارط ِ
 اتو رک د قا“ لیاقت کو برو هنر تا ٩
 یسهداعا كراهطا ییدرنع هلاو دوغ كن ساغنود هو و

 کنار د یدک افو مسوت راک نتکلع انا ٩
 . یدنآ و :یسهلدام 3

 هوقو دقع اعاسا هنس هان کشف وقح هدعاف تاغ نم مکطا ِ

 ردسهدهاعم یخ رانیق وشا هدهاعم ربغآ ۳ زمهلدلوا روح

 ییدلی هلازا ندادعا بولق ینینائع تباهم یسهدهامم هجفولراق
 . روما میظننو حالصا ۱9 هلع تلود یسدهاعم یجرانیق ی 5 ِ

 شرک رددعالک | ینفح هم هل وا ردتقم هنافام ربح ۾ کش 1

 كنهرام ۰ یدیا فیفخ كب هبسللا طارش كنسنارفتوق 1

 بولوا هلس ییحم هدهدهاعم كناتسهل نالوا ینهاقتسم تاع ٩

 ید ملقا رحا هدنش ا لود ا یجر ي ۹۸ 1

 دیو مسج ی ی ی راف . ہلصار موم ی 3

 تیلست ثعاب هب هماع یربخ حلاص هدهسل ا رلهرا لکشم یساود 1 1

 هب رکسع عیاقو ك "ارفس وب یل دل وا حج ص هنرنکماظتنا . یدلوا |

 عفدنم ینان وعروب هب رام ندنفب دلوا شمداو هوش هسن لس

 ..یدنلق ث را هی رکسع تایظتتو و هیلخاد تاحالصا هجنلوا



 با د 3 ۱ ین

 ,ty صوصخ و یراترضح لوا ناخ ناطل س
 ٠ نذنرلج ملا هدهسيا راشمروس اطعا هلماک ةدعاسم هرامظعاردص

 ٠ اشا دمحم دیس رادحلس نالوا فورعم هلیما ریزو هرق زکلاپ
 وبه هتیح و دم تک هتمدخ نسح یاها اشا دی لیلخ هليا

 تم صوصخابو ث كمي ادح رس عالف ندفرط ر . ردراشلوا قفوم

 E هنران وردو هشوق و ریمعت تكتتامحیتسا لیعاسا هدنرزوا هل وط

 | نوجما كلدبا هدلا یدالب هساقفاقو هنعضو هیفاکاخذو تامهم
 . قجوغص تافص هدوتس تاذ رب هدنمان [۱] اشاب ىلع حرف
 هاا .هدایرد بل هلیتم كنادراكکر زو لوا قرهلل وا بصا یطفاحم

 هد و مالسا هراد كنهسکر ج لئاف بونلوا اب یسهعاق

 نسح و رام و تماعز ندفرط و دو هسرالاخدا

  بونلآ هملق ماظن یکی رب ءایحا ییهیدق تاماظن رئاد هننایرج
 0 .هنحالصا كنىروما هناهاش تایال و نالاق سرا ز زو ور ندتفو رب

 :E .یراقاحوا یلوق وق نالوا تسها ناباش لصا هدهسیا شعلوا مادقا

 ٠ هممصم تامظنت هکنوچ .ردشمامهناوا میظنت هلهجو یلاع بولطم
 ها دلراراوختفمو رایجداربا نالآ نوتاص یتسیماسا یرجیکی

 ۰ راکشآ .یراتموصخ E ملا E اک رح كرانوب نکس

 3 مظعا ردص هلدع رقشق یه رکسع فلاوط ناراکهد رع نالوا

 ِِ هلقو 8 تیامو شعازق یتوادع كغاحوا اشا د لیلخ

 . (۱۱۹۵) ردشملوا راتفرک

 ا هک لور عا یاماها ناتساد كناشاپ ىلع حرف [۱]

 0 0 ردشد اتس كالس



 ۱۱ ام 5

 ناباق تولو هد مو سا ُط جیش هداکع هدهب را اننا 1

 ارد نادوبف ندن رافدلوا شملبا ناصع ع یالعا كيل

 هنکلیلاو ۱۱۸۹۱ یک ییدلبا هلازا ا هروس یتواقش# ۳ راثآ و مادسعاو لتق یریهاط خش اشا نسح یزاغ یلریازج 3

 نالوا شمشالو هنسایاعر مور مه (۱۱۹۲) «دنتعزع هیهروم
 هدرفس تیاد كناشاب دم هداز نسج مهو هریهطت یناغط ثول ۱

 تاکرحو ناشارب کک e بلج همروم

 هه هبض رغ تافاستعا هدنرلق- ایاعرو ا هب هناغابو هنالغتم

 هحاتعا و توان ینرکسع قوزوب یا دوبنرا نالا تردام ق

 . ردشلوا بایرفط

 9 هلا نواه یا مود داتعم ر ا و ندنو "

 يبا مورو ندرلهطاو توطسو تباهم زارا قرهقح هزاد
 ناش امو او ك رهلبا تواقش را عفد ندن رالحاس

elازحراد لصاو ال وتقم كب ىلع ناباق تولو .  

 نشمشلا ر ی هطخ یک و یھب فا هدهسا ش

 بولوا ا هرصم هلاراشم یاشاب یس ەن ۱۳۰

 هبوستو حالصا یتالو ماصمو هیرتو بیدأت یناما ةاغب
 هل ردق و لام تکو روقوو تهم هبلاراسشم *یزاغ .:یدلما
 یحن وبلاق اددج هدهناسرت بولوا ریمس تعاحش ریزور رومشم

 زکد قآ و هبربخ هينا رئاسو فیرش عماح رب یسجو یسهلشق
 همشح هدلحاوس نالوا یهاکرذک كنوبام یافنودو هدنراهطا

 قرت هدنسهعف و همشحو هنساشنا تاربم فوج و وللتم هراسو



 0 3 ا n EE ۲۲ ۳ ری

 1 )۳ ۳و

 تا ید ۱۹۲

 رود ندضشدلوا قفوم هلاک او اغا ندکی كنافنود نالوا

 ۱ تام ااو ترش و مان زا هدننانف لاخر نناخ دادیع

 ۱ . یدبا

 E ۱۱۰۷ ) یسرمبتسا هدرتقرط ولور عرق

 قرهاللوف راناسل هقشب هقشب هراتاتو هبهیلع تلود كنولهیسور
  یسهدام ۱ راتأت "یتسرس ییدلبا ذاحا ساسا E چ رانیق

 لا هل وهسل اب هد لدل هع وتتم تموکح کر

 . یدا هدنادم ییدلوا یم هن دصقم

 هرثد زر دخ 27 عرف هلالقتسا لوصا لا

 لخاد فالتحاو قاق نالوا ییط یلودح ندنفحهصراص

 عیرست ینالیتسا او ثكحهدا باجما یتسهلخادم كن ول هیسور

 ققارب هقرفت هموق نايم ولهیسور هيلع ءان . یدیا كجهلیا
 تطاس ۰ یدلبا داحا اكلم كما قاقشو شروش دیدشت و

 یضاد هلهج ور, هنسمشود هرخست ماد قجهجمالوق كعرق هینس
 ینچ هوا لیصفت ات ندنیدتوط قبا ینلا ادعا هدهبسلکد
 شه و یدنلو جا ا هدهنامع خادم هرزوا

 .یدروس قحا هنس شب چوا رابات: یتسرس نالوا ندنلبف بآ 7

 اد تا رانا رب کا نالوا لالحا هتشرف كنولهیسور

 هلدعابت ندینس تفالخ طقف بوذیا بصن ناخ .یارکیحام
 ندنکیدلک هننراشاب یرللقع كرهبلبا هظخالم شد یتتماخو
 ا یو را تتاح لوالاک دلها تفا راز ومأم هل وتناتتسا



 ۳ 1 ا ا ا

 . رایدلبا ماحرتسا ندتلود رد یتسلردنوک , یامرفو یتسمنلیق

 تام ندنخ دلوا دعا سم هح اص هح رد و هدهاتم ماکحا

 هن رات رضح ناخ هلیسهطساو كب د لع ريم هدنسم راد هبمهذم

 هلهج ولوا یخد هنتراقس هیسورو شعل وا لاسرا تارو تاف رشت
 . ردشملدا تیفک مالعا

 ناوک هدام یاس شجر اکل ل تااک

 کبار راک هب اودع: حلی رب اا ا را
 سابلاتموکح تعلخ هېلاراشم هنیرب كمارکبحاص موق فارشا
 هلیس هب را 1 لخادم وود دف تا زا رو راجا

 باخ او بصن یا رکن هنر تولیدا راحا هزارف یارکلود

 هدغروسرتب .تدم. یف و یارکنهاش . 004 )9ول

 هوح شما لیم هحوبا ههناکنرف راوطاو بادا و شمروطوا

 هدیسروت باش رب ردّتقم غا هزبع یدو كوا لکا ص

 یه رکسع هر یيدلبا اطعا كنانیرتفو یتسهاج هبسور بولوا

Eندنناظراض هی هورب  
 نالو هدعرفو كما مانع مدیره ارفالا و مادختسا رواب

 هن وضوح تقل ,یک ثلمحما بارش ًانلع هلبا الا یفاقوا
TTI CS 

 راهطا 4ا هدراب لباقم هشدنلوا دنبو حصن یارجا ندهینس

 لیوا نیهیلایعوم رلولهتسور هکویلاح . یدرابا لاقیتساو توجت

 یییاها نیصعتم هدندقرط را کبد یل ۳ یراکلی قوسهرالو میقس

۱۳ 



NA 

 0 لخلاد لالتخا ر تاپ ند رانا اوغاو کیر هنهلع

  یارکردام ندنراردارو طاقساو لزع یارکنیهاش بولک
 نوجا رمضااقام یازحا طقف یدنلق داعصا هییاخ ماقم

 یرادف رط لاحرد ندنفیدلوا رظتنم هرلهلیسو هلوب ولهبسور

 ۱ ا هلملاخ دا رکسع هعرق و مایق هب هاچ یار هاش نالوا

 كس رکدع هسور یارکشهاش هدەناسو و شما سالحا رارکن

 ال و ج بوک اهد ردو یآ 1 شب هدشاص تحب

 مرق هللا عج یرانان هوجو نو یلارنج سور تیام
 هجروطارعاو شما نالعا امر یقاحلا هنکلام هیسور كنابوق و

 : یارکنهاش ه را ۱ )۱٩۹۱۷ ردشملا یز وس تعداتم را هنمات

 هل ور كسزوت زکس یونس ندنسهن زخ هیسور قرهلوا تانیمضت

 . یشاعم "القنتسم هرکص هنس ترد چوا بولیدادلا هلا ناعم

  ترجو احتلا ههیمالسالاةفالاراد راحان ندنکیدلدا عطق ید

 ندنتمعن یو .یدانا تلحر هازحراد ر هدودرهرخ الو

 .ردامت ربع یلاح كارکنهاش هرالفاغ ناموا افو ندادعا هلبا دعا

 هات رم رایتخا یمسق رب كنيلاها هجن هنلا ولهیسور هلبوب مرق

 ۱  یقاط < هز بودا دوم هسرالحاس یلوطااو هننربف یزوا

 . یدلوا تسات هم ر هدادندرک

 ی دصت ٠ ور تاتا مرف ولهسور هرکه نانو

 - هلیمازعا راودرا میس ت هتوف دودخ بودا تلط ندبلاع با 7

 e 9 ندن ویلیم ید تاج سو ندنعب دنل و ید هدنآدب ده



 دو ۳
 و و ی ی ام هو
uO E۱ 1 ۰ جا وه ین  

 ۹۰ هیناعع. تلود رات

 یتسم ر ولبعار هنمشدتسدلر وشکر نال وا عماج ی هیقالسا سوق

 هزوک یجند ییهیرام نامه هللا هیسور هدلاح ییدروک راح ريغ
 وفا ر تقو نوا رخ یاهو عینی رک

 ءرکص ندنارکاذم زاردو رودو راو حیجرت ھر
 هلیطسوت كن یفس هسنارف )٩۱۹۸( هدننرادص اشا دیه لیلخ

 كنسهدهاعم یخرانیق نالوا نمضتم یلالقتسا كرا ةفلاط .
 هبیسور راد هنغلدلوا 1 نک م ناک هدام نجوا 3

 ۱ ۱ ۰ یدلبا رابزاو اطعا دنس هنتموکح

 و ندنلتق كهاش ردا -- . (۱۱۸۵) میاد

 یساصا هیراشفاو هبوفصو نابام تاداسف عاونا هدناریا نیمز هن
 تابه بولوا نازورف هدیدم تدم لاو ریت ات هدنش

 دانو هن داهم ناق ومشا ناخ یھ كثنترشع دز ۱

 تناطف تارا هبلاراتشم ناخ . یدیا شلوا تاغت :یام رس

 یرلهعورشم قوقح كننرلهلالس هعدق كولم هلغلوا ندتساکو .
 نات تکا اورج بقا وا یاب حرط رز

 نالوا لرو قس هس وو یدک اا لازدا وا: و
 تسد *هلاطا هع قاع هلا ® نالعا ههنس تطلس

 ورک هنس ییا رب . یدلیا یدتصت هنسهرصاح هرصبو یدعت

 هلغلوا لئان هنکلیلاو داد اشاپ ناهلس روہشم هرکس ندرآاد ر
 ... ردشملیا فرطرب یرح *اغ 33

 هایسالبتسا كم رق تب وفا ۱۳۰۱ ی ابرق وآ بدم



 باب یجدب ۱۹۹

 یس مس ۱۳۰۱ بولک نارک كم هزمقلخ ییعلات كمالسا لها

 ONE اعابتا ه هماع راکفا قرهلوا مدا رب یا طقف

 هد هو هک دم 4 هرس ااو دکمرتسوک یلک لبم هنف رط برح نوجا

 یسیلاو عرق نالوا یسولیکوس للبقم كا انبرتف هچ ر وطاریعا
 عاونا رهظم یهیرکسع فونص بونا هعرق ًافیطلت یکعو
 ,یهاحون زا دمکح Ry هدن رهش نون رک و تاقا تاسطت

 یزواحم هنماع هماع تب قم هدن راس و تاقالم هللا فزوژ کا

 رد ص ی رلملبا تاقا ضم ع هل ر ره فح یقاها 5 یفادنو

 ههفس تنطلس هنالاح وو دیدشت یتسهبرح تالباع كمظعا

 هک | دسر ییتموصحو مع كقلخ ناقاب هل رظن دده وشراق

 ۱ ك ریس e ندا تمدح هتسهیقیتل وب عفانم كنتلودو

 ییعوط هني رخاوا ی ءهبس ٩۳۰۱ هلغل وا مضنم جد یا وشت

 فیقوتو سبح بت یدب فوقاوب یریفس هیسور داتعمرب
 . [۱] یدنلوا برح نالعا هنتلود هبسورو

 ود هیسور هم یرانق هکی دیاوت یر كخالتخ ا 0

 تتحالص هنشهماقا سولسنوق هدر ییدلبد ندهناهاش ةسورع كلام
 باط ی هود ینسهماقا سول وق رب هدهبراو ندنفیدلوا شمر و

 تاداسفا عانا هدرارب یراق دنل وب یرلسولسن وق نسور ا بو دیا

 .سواسنوق هههراو نيم هنسهیعقوم تیما هيتس تموکح هلنرلللا ارجا

 "یدنک هدهعرق رهیتسا هلناقتم *هلماعم قحو شما ا هدعاسم هننییعت

 ..یدشلنا راهظا نساوعد كمردنوک ردنبهش رب نیەتم ندنف رط



 ۱۹۷ هسامع تلود جرات
 ت رس سس نا م س سا

 تکالفو تعزه ینیداغوا كنهلع تلود هدهقاس ًءهلگشم
 نک یعولعم كن ینیدلوا تحب ندنفا سماظتنا 1

 قرهیلوا هتفایلوصح بولطم هج وزب هبرکسع تامظنت ورب دتق ولوا
 هدرفسوت ندنشدنل وا تقو را صا هلا هس رخ ارادت هح جافا

 ىد دز فوفو بارا یسه-دع كتلود یخد

 كنايصو ناوسنو كنهبمالسا نیرحاهم هدول از هعقو قح

 گا دن ناطاس ندغیدلوا یرا رش عومسم یرالاح *یناشیر

 هللاداع هام روا ما یلرح عوفو یرلن رضح لوا ناخ

 نکیارلبا اعد نوسلبا ضق یحور قح بانج هتقحهاوا لاعاب

 كن دنفا دمحا هداز تقم مالسالاخمشو یرارصضا كمظعا ردص

 نالعاو راشهرتسوک تقفاوم ئور اک هننزز وا یجالاو ماز

 هلو رناتسا اشاب نسح یزاغ نادوف نانل و هد مصم هدنساتنا برح

 زو شل 3 هتناسح گاس ( هغا ها كا نوا هدنندوع ۱

 ییاشاب فسوب هجوق ریارب هلکمریو هییرح هناعا ( اريل كی
 . یدشملبا هئطحو هدخاّوم اش یالوط ندب رح نالعآ

 هکنوچ یدبا شم یتقو كنرح هلیتلود هتسور هدرو
 كنولهیسور هدنراماکنه یمولح هنماقم قلناخ كارکتهاش

 لامآ نالوا لوصا برقتمو قالخادم قرالوا دهع فالخ

 قرهنلوا بضن ناغ یارکمیلس ندنکیدلبا ن هحتلود یانو

 نالوا ریکلد ندنشهمولعم عاضوا كيارکتیهاشو شاردنوک هعرق
 شما لسم هنقرط یارک" ملس كرهید بولطلا من راتات هش اط



 باب یحدب ۱۹۸

 هتد وع واتس رارکت یهلاداشم او یرکسع هیسور هدهسا

 ۱ . یدا شملبا روم

 ىلع ا یصحم كيناحو هب هب راح نالعا هترزوا كيوب

 هنقووس رکسع هعرق هلبراتیعم اشاب نسح یزاغ نادوقو اشاب

 یان ود هلیسمسا فلاخ كراکزور ( ٧۱٩۳ ) كربا رو رارق

  یویفس هسنارفو ندنفیدمهقیچ هزکد ءرق تدم لوط نویاه

 . رفس بوشکد اوه هج هقتیلو و بودیا طسوت عطقنبال ید
 شمامهدل غوط یاب زونه تلود هدنتلا یلش لہ كهاس

 .همانحیقنتقاوق یهسآ و شلاق زسهرع هعقاو تاششت ندنخیدلوا

 حلصو کر تو ریست یعاکحا كنسهدهاعمیح رانیق (۱۱۹۴) هلیس

 ٠ هدنماقم قلاخ كيارکنهاش زکلاب قرهنلق دید تالاومو
 ۱ 12۶ كیرج کلب نامز لوا ىدا شفلوا لوق یسلاق دوم
 عرق قرهللوا طض "الماک عرق هسیا یدمش بواوا یسانم

 هدزند هزف ولههسورو شملغاط رانا هفاطو شعوس یعاحوا

 . ابرتتسوآ نالوا یتمشد كان روو شملبا رشکت یتساغود

 ۳۱ لب را احا تاقو انو اتام یه روطاربغا
 هور ناخ یلکرا یناخ سلفتو شعا قافتا هلبا هسور فزوژ
 لیصح هليا. هدوحوم تا ندنضدلوا شلوا لخاد هم کس

 . یدبا روبع روک یالوق كي تیرفظم

 ی یجارخا غوط نالوا یتکرح تمالع كنوباه یودرا
 ید كنتلود هللا سرا ریرقت رب هب یلاع باب یربقس ایرتتسوآ



 ۹۹ هبنامع تلود جرات

 قو وب, هلکملبا غیبت ینکیدلبا برج نالعا ًاقفتم با سود. ق
 راهظا هدهسیداوا شالت راجود مظعا ردص ندروهظهک ا

 فوئصو یی رش یاول ہللا ىلع الکوتم ا هراح هقش نددلش ٠

 . یدلبا تن ی غ وط هب هن ردا ۳ نرم ۱

 كساح هسور هلغلوا برام ندر اتم وح ییا تلو

 یهر تهجو هاشاب نسح یزاغ نادوبف ۳ ته

 هلاوح هباشاب ىلع نیهاش قیاس ردص یرکسعرس لیعاسا ید :

 رارف هنتع نع هس رلف رط نیدو لتودرا مظعا ردص هرم وا ۰

 رادقم رر ر ردسو نتوحو یزواو . یدلر و

 ا را ا.دما ۱

 والا سو ئ تب رمظف من برا عف و اوا ۱

 تاماکحتساین زاغوب هبداهمو راشعل وب هدنتب كم | هرصاح یدارغلب
 ندو اشا فس وب هج وف مظعاردص هدهسا دز نبصرت هلبا

 - ی زاغو هداهم هاب را ارکسع هنس هه وش راق کلبه و ط نددارغلبو

 7 یادعا رکشل نانلوم هدیروطارپعا تیعم تاذلابو ریخیسآ و طبض

 ی تانا نوو یتسیضارا هوجاب هرهدیا ریمدنو رهق

 قوسح رو پوط تک ؛ (۱۲۰۲ ز یدتنکیح ۱
 ر دلو دا ا

UIT} یزرا عابص ۰ یمناثر یر مسور e 

 كرایل هجم ندنغیدلوا تاذر رویغو مدقم اشاب فو هجوق
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 قحسور یمیاقو هسور هدهسیدبا هدنسوزرا قمامار یسهه



 ۳ ۱ یر دو
 ۳ ۱ ENA "ی و

 باب ؛یج دب ۳.۰
 تم

 ناشرام داف کنوح ۰ (۱۳۰۳) یدال مازلتسا یدوع هات

 هنادق هدلاح یی دلوا یخد یزکسع اتو هدنتعم فوزامور

 لع یاح یلکرناح نادا ا هنس هعفادم بودا زواخت

 نالعا یناخ نابوق ندتلود فرط هللا اشان دادقم هداز اشاب

 ییرهش شاب ادعا ندنراقدلوا روح هتحر یارکزابهش نانلوا

 ځد یسهعاف نینوخ نالوا مورح و رود ندهناعاو یدلیا طض
 فهر هوم سد

 لو ف هدف ىادنا اا رغ دن یظفاح یززوا

 رکسع رادقم ر کرا ه راهاق كلج وک هللدصقم دادرتسا یتسهعلق

 ءاسو قالتا یرواکنح كيبش چوا هرب هدوهب بویلیا مانعا

 لارنج ندنکیدلبا لیلقت ینددسع كنراظفاسح یزوا هیلع

 نخ نادونف ردقن ره كرەدنا هرصاحم هلدش ییزوا نکو

 هلىس هد الام قلوا عیص لحاوس هدهد ا اشا نسح

 . ففخ ییدلنا تلط ندلوتناتساو هتسمامهشاتس كرل ویلاق كوب

 هتسمامهشش هلتقو یشاندن وبه مدع دل راکزودر قفاوم اود
 تو ِ ی ول 3

 7 هنلا نمشد تام ید یر وا هر ص ندا ردو هر هج رد وص ینم

 ماعلتق هدهنایشحو تروص رب یلاها نانلوب هدننوردو یدشود

 و . یدلدا

 تشک YA بم )ملا ءاشم اہ رس لا ما

 ناطلس وللثم ینیذلوا لالمو هودنا بحوم همالسا لها هفاک

 یا نشه آ کلا زمان ار یه لتر نا دنطانع



 ۷۰۱ هبناعع تل ود رات

 ناقاخ ۰ ( ۱۲۰۳ بحجر ۱۲ ) رایدروس اراد لاحرا هدنراشا

 ناتسدرزو هعبتو فصتم هللا اوشو عدو یزات رفح موحص

 توفص. . یدا تريبل هاشدایر بلاغ تح صو تقفش هدنقح

 ناطلس ندنرلماظع دادحا هلییسح یرلصالخا لاکو هل رابلق

 ..یدا راشعآزف نط نسحهلتالو ول یا ناخ زا

 نوجما صوصخ و هلفلوا یربلما یاصقا تلود روما حالحا

 .[ "|یدارلوروساطعا همزال ةدعاسهو ارحا هغاد تامش هالکو

)۱۳۷۲۳ — ۱۲۰۳۱ 

 روغو جنک ملس ناطاس .  یلزع كلاما فست موق

 ۱ .یدعوط دما i هب هماع بولف هلسولح هلغلوا هاشدار

 ندفرط یه قرهنللوا ته هلامکسا هب رح تاکرادت ارحو

 هج وف مظعا ردص" . یدتلوا 7 هنفوس ر e ههاکودرا

 اش دک داع و ع و
 هلوساتسا یون اه یودراو ینیرش یاول هلا دقع ینسهدهاعم یجرانق

 اشا دم تع ( ۱۱۸۸ ) بودنا تافو هددایآ رق نکا ورا

 تافلقو (۱۱۹۰) اشا دم یلهدنرادو (۱۰۸۹) اشاب دم شیوزدو

 چ دیس رادرلتس نال وا فورعم هلمم ات رزو هرقو (۱۱۹۲) اھا د

 (۱۱۹۰)اشاید نکیو ( (۱۱۹۰) اشاپ دم ترع ًانانو (۱۱۹۳) اشاپ
 فسو هجوقو (۱۱۹۰) اعاي ىلع نیهاشو (۱۱۹۷) اشاپ دیح لیلخو

OS EYدی  
 هر



 تای یحدن ۷۰۲

 هلغل وارداق هعاها یددمو مدقمو رومع هدهسا یمج هده رفس

 رکاسع هعقاوم نانیروک موزا قرهشالوط هدنسللاوح هنوط

 یحعرس جن کیر یرفسو رروط رشا عوا هلیفوس تامهمو

 نيدو بونل وا لزع هلیتباعس راراکضیغ ضمب نکیا رونل وا دیما
 یدلوا نیش ردص اشا نح هزانح دوخاب | دیک. یا

 ا و ارد مواد لد وشال
 اقا كل ود ناکرا بوم هلس ین فی هب اه ددح ردص . یدلروک

 1 . یدنا صهلوپ هزاح هقشل ندکعد بسانمو لوقعم

۷۱ ) یوغ روت هزول
 تام س ۾ ) ۳۰۶

 هد رصاح

 مظعا ردص نوجا صیلخت ییرلهماق نامرکقا و ردن نانو

 : ناش ۵ وو توما روع ی ره هب وط ندسحأام هلآ نواه یودرآ

 قوسهب ورلبا هلسادنام وف اشاب ییلطصم شکناک هدقدلراو" هس راوح

 بولخم هاف داصت هنسهر رقم رب كن ولهحع یسهفرف یراوس نانلوا

  ییرادرس رکسم اتا یرارف كرانوب ندنفیدلوا ناشیریو
 مومو روهظ یمهفرف صفت هدر قلارا وا هدلاح ییلدص راص

 نوباه یودرا کیم نده راح ER س قج شا نایک نا

 هزو ندنراقامری| هنوط انا قاغا را فو مزپمو یوم

 ید تامهمو اشاو (۱۲۰۵ ) یدلوا مدعنمو قرع هدنبوص

 نامرکقآ و ردوا قوغزوب هزوب وشا ۰ یدمهیرات روق
 ندنفرط ولهحع ید دارغلبو ندنف رط ولهیسور یعالق لک و

۰ 



  PEEاش می  E ۷۵و ناب 7

 Ye هس 3 ك ود خرا

 نسح یزاغ نالوا ا لیعامما هدهسیا TT طہض

 هرارفو رامورا یسودرا سور نلک هن رزوا .لتعاسا اشا

 قوا تلت نوه و ےک اک

 قا ج ر هه ناتو ا دک ا اهل یک ها
 اشابنسح یزاغا لر ارج روهشم یرکسعرس ل

 ییعالق لکو نا رفاد ردت بولوا لصاو هرازو ردص ۱

 تایی رت كرهلیا تازاجم ییاصا نیلساکم ندبا میلست هتمشد |
 لاج وا مش هرکس فاو نود نا لو

 بیهمو زواجتم ینشاپ ناسکس هلا راشم ۰ ( ۱۲۰۵ ) یدایا
 .فوخ, یاکارا ودزا . ید یوغ ریو امت سا

 هاسافو كلا راشم *یزاغ هدلاح یرلفدل وا هدنجما تشهدو "

 ا یراق یی
 ناررک راب یشات ندهرضاح تیدطنتو لیعام-ا عایص 3

 خش ندنکیدع روهظ بلاط قحملا هنتلژوسم شود ینرادص

 .یسهعورمشم هعرق هدنسهرزاد تداعس هقرخ كنيدقا مالسالا

 راب لبمح هب اشا نسخ فرش نقود ردو قلاس هنرزوا

 ..یدلبا ترادص

 راتفرک ههتشحاف تعزه هدنراموجم , هبیکوکر ب راسور
 .لاشا یح هد دحردص هل رفظم و و رلشلوا رارف تمسورهزو - 3 ۲

 نالواقیاس یسهلوبقم تام دخ هنلود نکشملبا هحوت تبج ودعو 3

 .یمملیا لتق هرداتصلا لجال ىب .قابوزوام یسهدوویو قالفا



 ۱ بار یحشدط هرم ۳۰

eیعادعاو لنع باس یسسمامهرابروف یلیعاساو شاکی  

 یم هنتسها كنعقوم یسهعلق لبعامسا کنوچ ۰ (۱۳۰۵) یدلوا

 تامهمو رک اسع ولتلک هنوردو شلدا ناصر هداملا:قوف

 دع لاح یطعض هللا هرو هحرلتق هوا هلفلوا شع وا عضو"

 ۱ قرهللوا هرصاحم هلدش ندنف رط فوراوس لارنح نکیا هدقع وا.

 رهلدنا قارحا یرلهصق یفاسیاو یطوط نانلو هدنراوحو
 ندعي دمو ا زدتقم هدادما اشا سح فب رش مظعا ردص-

 لسودنآ ظفاحمو راتفرک هللا ولههسور هرکسندناس ردق هام یلآ

 مت ةمعط سوفا قوچ رب ندهظفحتسم رک اسع هللا اتاپ دمت

 قرهللوا ارجا ماع لتق هحک چوا نوک چواو یداوا راوختوخ
 ۰ -(۱۲۰۵) یدلدا جاراتو امغی ییاها لاوما

 "ندو ن واهرهم س . ا Lt ثكناما فرو مر و

 بول وا لاسرا هناشاب فسوب هخ وف قساردص نانلوب یادناموق-

  یرغوط هننجام هلا كرحت ندینمش یوباه یودرا هلا راشم

  هدتشرق نیجام . یدلیا تعنع هنسهلاقم كن رکسع هیسور

 بولغءو بلاغ هدهبراحم رب هنازیرتوخ نالوا مقاو نیشیرفلانیپ

 هدهسدتسا تعحر هلا هیلک تافلت فرط ییاره قرهبلوا یللب

 یلعوا كموحص اشاب یلع یجاح یلکماح یرکنسع را ةا

 تلاخد هبول هنس ور ینبم هباهذ ءوس ضعب كناشاپ نیسح لاطب
 كرهتمهدبا تمواقم ید یمهعلق هناا هسرزوا كنو و ییدتا

 ۱ نار ماود هه وا دراو ۱ ی رلربخ یندش وا لسا ط



۰ 

 .هدندز تلود لاحر ینچهمهللوا لاصحتسا هنسح هش ر

 . یدلبا ققح

 تاوداا 07 دو همان (۱۲۰۰) کوس ميقا :

 یل دلوا شملبا برح نالعا هلدصقم یدادرتا كع رف هبلع

 تیادجو نایک اكا و را

 یاقتا هليا هنس تنطلس ق اسورو چوسا هدهعق و

 .لصاح هرعرب چیه یخد ندنقافتا كرانوب نکیا راشلوا دهعتم
 .هحرسررضو ید وب قلعتم هنفالخ اما ردق مکح ندتفب دل وا

 .طقف بولوا لسم ینج هلوا دودعم ندنیقف وم هسرولم هوا هاصم

 . یرهلمارف هب رام رب هس زل وا چیه ی ران رضح ناخ ملس ناطلس

 .هدایوب هلفعلوب هدنس- وزرا یسعلوا حلص هليا سوما لاکا

 ..یدا هدقمروس ارحا تاعوتو تادک ات هم رک | رادرس

 .یفلزسطاضناو ماظتنا لرکسع هسیا یکرا نواه یودرا
۰۰ ۰ ۲۳۲۲ 

 اکل ایر هلع ءاس 4 یدا رلشعا میدفت یضح هدر هن واه سس

 .یوتکمو كب تمصع ندنرلولها لومناتساو یدنفا یرب هللادبع

  فشح ام اعطق هد | هيس ور و دن ر هش شاب هل راتصخ م رفا یرد

 (۱۷۹۲ و ۱۲۰۰ لوالایداج ۱6 ) یدلدیا اضماو دقع

 .یربق یزوا هلی یزواو یساکلا عرق یسهیساسا طارش
 رتسه د یی هلروط هلتهح و و قعلوا كرت هب هیس ور یضارا نالیئد

 .رفسل) لبق هسیا,یدودج یلوطاناو كملسک رونس ندنرم



 باب یحدب ۲۰۹

 . یدبا ترابع ند راصوصخ قلاق هرزوا لاونم یی دنل و

 هلک تافو فزوژ یجنکیا یروطاربعا ایرتسوآ هحدقا
 سوز قره را: ندنقافتا سوز دلوبو نالوا سلاح هترپ
 التسا راسو یدارغلب هلنطسوت كتى راتلود كنملفو هرتلکناو

 ارد لوا ر هم لا بطرق تل ادمداغا :یزرارب یاسا
 .( ٠۲۰٥ هحایذ ) یدا شملبا هلاصم هدوتشز هلا هبلع

 یاشیرو راسخ هحتکلع ردق یرفس ۱۱۸۲ هده راحو
 هساعع هوقو شما دهع ضه ولیرتتسوا و شمالوعوفو

 یخ كناشاب فسو هجوف هلبا ول۵تسور 4 سل وا شماعلوب هب کیا

 ۱ د ردشهو هدقعوا لالدتسا ندناعوقو ینجهشارغوا

 كناشاب دمحا لاضاق قا رخل راو عیاس باب

 ینطصم هرق یوزر نالوا ترادص رهم لماح هدننافو

 هلیسهرصاحم هاو هده و موزا ی رفس نرهح ادا كناشاب

 دلیل لیوط بزح نالوب تیاهن هلی هدهاعم هغ واراق بوبالشا
  .یتسرم هللازاعم یاشا  یدیشعلوا نایب هدالاب ییدلبا داشک

 ۰ بانک او"تاعوتف یارحا هافتقا هسرفا هنری وک نالوا
 ٠ یرادنقا ٌهحرد هکوبلاح بولوا كلاس هنشرط فرشو ناش
 . گلد یهینجا یارفس هلیعمطو رک ر ارب هلفلوا نود ندرلن آ
 او تاسانم نالوا هلا هراس لود كن هلع :تاودو

 ۳ : هه رقةوقو ییدنیا دصف یربخسآ ندنفیدلوا شملبا ریدملخ

 ۱ 1 ۰ و ونک هلا هشحاف تعزه ندنکوا كبهنایو یدک

> 



 eV هینامع تلود خیرات

 شمردایوا ی راماقتنا سج كلادعا نالوا تصرف نادر

 قانا غ هدنسه را یامو كیدنوو هیسورو ناتسهلو هحعو

 هلا تلود ترد . یدشمر و هلیسو هنسداقعن | یصعل "یوم

 امگا9 ماشا دا ین هن رکسع هوق قلوا براح ندر

 هدنتیقفوم رانا یرادتقا كمليهریو باوج ندر هشدردو
 یاعت هر دق اشا ییطصم لضاف ىلعوا ىب 2 2 نانلف هدهاشم 3

 نوا "ندنکیذانا رارقلاراد منع ادیهش مدننسکرعم ,نامقنالاض |

 اار ناوغوو ناو اے ندراکب ون ٩

 . یدیشلوا رطضم هاضهاو لوق یتسهدهاعم هحفقول راق 2

 یطح یالوط ندنعاما یرح اشاب ییطصم هر ینوف زص 3

 ی رفظم هتسع وا لتق و ردتقم ید هاقام ربح ل

 طقف راروسیدما ناس ًاقفتم یراخ روم كنامزلوا ینفی دل وا لمتحم :

 دكرلاشاب ناملسو مهار هرق یرلفلخ كركو كلا یوم كر 3

 هن رافلخ یرابیدآتو لزع هلیتمن قمام هبل رضاح یت رفظم بایسا ۱

 هزب تسولغمه ثاورتپ هحوف . یدلوا هشیدناو مهو روت 1

 استفرک كق رد رف. ینکیاو یروهشم لوف ردشاوا سرد |
 بولغم نوسروط هلوش كجا لع ینلارنح ر نالوا تع زه

 هحوت هدایز نالتکلوا دل رەد ردشعرکوا یا هلغ هلوا هلوا 3

 هنلدع یردع یک اشا دن ولی وک تح و یا هلتنما و 3

 نالوا بولغم هیابقشا هدنیفلیا .لزرنوخ ریزو ی نالوا قلاف
 مولعم یسهناراکشزاون “ماعم لوما ا وف یکەدنقح اشاب یضت صح
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 باب یجحدب ۲۰۸

 ج TEN تار هب هیمکح هد عاق و e رفس بولوا

 قیناب اشاب مهار ناطیش یطفاح نیدوب یسهنس یجنچوا كرفس

 ۵ هنایو ناذیتسا الب نوجا حاص ربرقت هلیطرش كلربو هعلق

 هنلتق یسمشقلاق هکم ربو هعلق هنشاب یدنک هلل وو شمردنوک مدآ

 همظع صا: هل وا نی رسقل وا قودام اعفاو . یدشلوا بمس

 هلق یفاد ردلآ هدو قرفزا حلاص لدب هدهسلا زمسلوب قلش

 اقا مدآ واو رویا لوبق سابق هلیتامیاض یسهدهاعم هجفولراق
 - رنک لوک نیم یششت یرهنلوا. رادقاو بفطلت هفحهنلوا
 . رؤيا تاسا هربخا عیاقو ینفحهلوا بیصم رد یملد

 لاوحا هلقلوا هدندیما هبلغ موق ندبا رابتخا یرفس هکهدناف هن
 جلص وللثموب لوا ندمنایب اا ی وا هد: كوا رح
 .. ید یسالوا عومسم ندنفر ط نامز یاسا یرازوس تلاسمو

 0 . ودندارورض

 ههو ةبرام (۱۱۱۰) هلسەدھاعم هحف و راق هسیا هله

 اه هک ا لام ردقلوا منم تطاس بواپربو ما
 ا تافام وال نبع دلوا سجس وک .اضت هزورضو

 E ةدتصرف یح رب .یدیارگیاج هدنلاحر بولق ویهاط هدناود كلسم

 هدهعشعشم تروص لر هک ندنقح كن ولهسور اشاب درج ی هطلاب

 7 لع دیش ی هنس .تردو (۱۱۳۳) شعا تاعیاض دادرتسا

  سومان ةداعا وشراق هراولکیدنو هلدیحتف كنهروم یخد اسشاپ

 . بویمهراقیچ هسشاب یتسیا هجم هدهسیا شاوا قفوم هتوطسو



 مها را دامادو رحنم هنعابض كدارغابو را وشمط یت زه ندا او

 یسدهاعم هحفوراس هلیسلک هترادص كر افص دنر مان اش "

 . (۱۱۳۰) یدلوا تب 3
 یسء«ءفادم طح هوط و بک ناتس راح هحنح وم هدهاغم و شا ا 3

 هراک ول موم و قمرات روو یرادو ندنکینع هب ادعا دب و 9

 هماظن یهکلم ةراداو یرکسع هلع ءانبو كمرو طاسبتا
 فرطر یرازوس قلرضاحو رفس ن کیا مدقاو مها قعوف

 یعهثشنو : یدلوا ناار هدافک ناشنح قوذ رود رب بوتلبق

 قوش یهماع راکفاو هلازا یو هودنا لقص ندرلذکوک یهو

 . یدلبا هلاما هطاشن و

 ۳ ۳ ناک ا اشاب مهارا داماد

 دژنابز هدلاح ینیدلوا شماقمط هاغو ناغفاو هلا یذذلت هعماس

 تلود قرهلوا ندنلینش قمالز دلا یتسهیهفس تاّسس زالوا ماا

 تافاضمو مایق هاح وتف مس ز هدافتسالاب ندنضا رها كوف

 ەدەسل | شما مار هب هسنامع توت فیس یالابا هر در

 هعاخ هتناسحو لاتقا مو هتنارفظم مه ی روهط كعاش ردا

E 2جا >  Eكل ود اهد هنس شکن ید هس رح  

 اا ج ر ا افاو لاغسا LL هیلام یاوق

 تیروی هعوجر هنیار كموحیم یللوقصو هلوبق رطانم
 با ناک وی۹9 س طاف اب دجا .ردعلوا لا

۱ ۱ 9 7 



NYباب یجدب  

 هرات هتشذک راث | ًالعف یدبا یسولرمخ كا هلزعادهاعم دقعنم
 . ىدا شلاق هم

 ندع نادیم ندتشحوو ییاشیرب ناباس ینتلم ورتپ هحوق

 هدهایسو رزخ رح هدرلماکنه لواو شم زاتقیچ هراهتشاو

 ندنخدلوا شمشقل اف هسداشک راردتو جر هنت راحت و قرشانیس

 ردق و فدک نامز لوا اهد یتماخو كناششت و هنس تاکی

 یره ن بولوا ته نابمرد نماد هنعسوت عنم كنهیسور هلبا

 ین دادرتسا تانسهعلق قازا نالوا راکرد یسهبعق وم تیمها هدن نا

 .مهاربادامادقج | . یدیا شملیا دانا ساسا هنسهلاصم تورپ

 نادم هنلاصفاو دصاقم تكنهیسور یمهقیتلو ثاشوک كباشاب

 ۱۲ ویو هترادقا رشمت:یرفرط هساقفق ندنکیعونو
 لواناخ دو ناطاس قرهنلوا راتخا یرفس ۱۱۸ هعالشا

 ۱۳ ۰ ازاد نقطن هطناماتخآ كن ی
 ۱ ا 2 ندا یرهبمقادم طخ هواشاو
 ۳۱ اف اند راسقا کد مرق یکوفت وقسم هنن ندف رط

 قوم دارغلب نالوا ا یی هل سحتتس * طارش وشا

  یەسورح كلام بونابا هداعا ا و ناش (۱۱۵۳)

 23 ارض ناخ دمت ناطلس اف E ییعل_هنسهبعسط دود

 رصح هب هزادا ماهم مس امدعب هک ۱ عاح را هنسهراد ییاحوتف

 ' قوت ندلادحو برح قترآ و کا هظف اع یدوحوم هلا ته

 قمشلاج«همادا یبهیسایم ةنزاومو هیقیتیلوپ ترهش نالینازق هللا



REE یک r: هل و I: 
SES 

 ۳۱ هبنامع تلود رات

 ندهد دج قراعم و نوف یعاوفا ابوروا کد وح ىدا مزال

 “یا نرق بولوا سرتسد ههعیدب تاعینصت و تاعارتخا ماطر

 هب دام یاوف هاب رد دالبم رمضع نیش کس نوا هک هدر

 راب دنا هدقل وا قفومو یعاس هدب دم یتاکرا یراهبونتمو

 رولاو روا هنس زوتوا یعب ردق ۰ ۱۱۸۲ ند ۲

 تنطلس هک ولاح بودا مادقاو ماود هن رله عاص و هبملع تاق رت

 هدقارت قیرط هلا كیرخت نسەتقست یاضعا ناشالریغآ هبثس

 ندنکیدنهدنا ترخو یقسا عرش دهن ایرو شوق

 ین راکطایتحا كلسم كناشاب بغار هج وق ا رظن هقازستاواسموب
 طابتحا نوجا لیقتسم هدزار طقف یدنا دنسب راوا رس زمسهمش

 ردق هنو هئوط ندوبق هنردا یتح ید هد وجو تحن علوا

 هب هر رح مزاول یرانآ نکیا دوج وم هراب کک كح ها ز د

 هدن رارومشم ے رات یرلترضح اشاب تدوح وید یدمعا فرص

 . ردهدقل وا ناوخفسا هملاراشم

 هدیودیا فرطر, یهینامع عناوم وربندهنس زوب ولهیسور
 یراقازقو و بورق یح وسا هده دمهقیح و

 نالوا هدنسهب غو هیلامش “یلاوح رزخ رحمو هدنفرط قاحقو
 یغم ر ید هناتسهل كرهيلبا موکح ینئاوط راسو راتات
 تاولبح هب هس و ر 5 رشلتم تمشخح هلع تلود ندنعب دلوا شقوص

 صن زخ اعفاو . یدلبا دانک ی رفس ۱۸۳ هل دصقم كما

 دونحو ىلاخ ندنامهمو ا نم راد ح رس نکل لتعسو



  O O) . 2یز  OES 2 rما 5
 ا  0 2نر ا

 ب

 3 ا 1۳

 ید داععا نایاشات هحتمق و ماظسا طرف لکد تم سهدوح وم

 اما ترج ندنهدلوا شمازوا ی كقاس رفس هدرو

 یموقوف تورا اهد هسرح روما بولازآ او بوىملاق ناطباضو

 دججاوراروهظون شماتشیا زونه یلاتق یوهو یاهو شیاعوط
 هدنسهلکسا شک ین « الا لیزق » هجم رعت [۱] كنیدنفا یمسر

 . عوقو . ىدا قجهلاق هدنلا رانادان ندبا نظ یی رد رک

 EF هداز نسج و تماما لاحیعتسا هدهساآ یرورض ب رح

 E aE هس نوجا تاکرادت لاکا یک یکیدید كناشاب

 یتلآ یلاعت SE حر ا ر رر ا ققار هد رص ص هيس

 مالا .ددلروکو یاشر و بارخ قدلوا 7 نروس هنس

 ۳ ۱۱۸۸۱ یسهدهاعم یحرانق كچ وکو یدلوا E راذک و

 ۱ ۰ یدحآ رهراب یا هدنل ود مسج

 ید هدنتح یسالما كىلاغ فرط ا هدهاعم

 .یراصخ سم هللع تل ود ندنکیدلدا مظنو رب رشت هدنف رظ تعاس

  ولهسورو ]| یدا رلشمام هل و تفو هحیقس و. دقو تح

 یدئاوف ییدمهلبا لاصحتسا هدهنس ناسقط ناسکس

 زواو نن . یرلهعلق نورلقو قازا و یدیا شعا

 ا بولقا یرب  ندنرلصخس یجرانیق هیلایموم "یدنفا [۱]
 0 . ردشم زاب هکر اتر زما تربع هلمم ات «رابتعالاةصالخ »و راد هراک دم

 نانلوا مظن هش رزوا هل ذ هرثف یاو هدام وه یرک [۲]

 تب 2 تراکم ع e قوح ك نادیبسو هدوروک دم < مادر

 ۰ ردد کو ییدتی ررکت هرک



 ۳۱۳ هاڪ تلود جم رات

 یزکد قازا .« هعلق کیو چرکو ؛ ی رلنعا و ارم كنبرل ر ِ 3

 یسایم لس هب رح هد وق هدزکد هرف هلکم ر و هل هس وز یاخدم 2

 - اویسو یهاکتراحت كيهحوهو یسهناسرت فلالوقبنو شمر هق

 كندها بایدیا سالا نیراشاسل لھ فرق لو
 ندنفبدلواشملبق هارتشم هدننب نیتلود ی را زکد یسهدام 2 وا

 .یدکحهدنا روهظ ه رحم لئاوغ هدر ودر گ فرق منه تایراحم

 انا ر شه کدام لالقتسسل و رو ا الو کا
 بونلس هلس ندهمان دهع هفض هدهنس نوا کپ لفل وا ندنلسف

 هدزکد هرف همس وز دول عفو ید ےب ارس هضق یلاوت و عرف ۲

 عرق ۰ یدلبا لکشت هیرحو هبراجت وق بقر هبهیلع تاود
 E كنتسلاش لئام حطس کر هرو ور ندرلرصع هڪ ۱

 راتعنا هاو هما ولو تنه ا تو یکم
 هدننابرام ییا مور كرکو یلوطانا كرک یک ینیدلوا یذوفن

 هلساغ هدسا بولق یعاض كعرق ىدا نسیم و قو

 كنسەدام ید كتهزوک دم ءدهاتتم رد زر ریغآ

 ر تنسحلبا هیسور هنقح یاد ناتسرخ هدنسهرخا هرقف

 نالوا یراوح#و فقاص 7 كنهملع تلود ی وع

 هةل وا علم و ضرع ندر ط یدمتعم مدآ یا هناود

 دهعت هلع تلود یرامللا لوق ندنفرط نص هلع وف

 قلود هسور و یخد هدنسه رقف ر كنسهدام یح رب واو « ردنا

 سولسن وقو راسولسن وق هدعقاوم ةماع كجه روک مزال ندنف رط



 باب یجندب 1٤

 « بولیریو تصخر ندنیناج نمهیلع تلود هتنیعت كنسرالکو
 قفاوم هتلود عفانم یعاکحا كنهدام کیا ون هلغلوا شازاب وید

 . یدا لکد

 هبمالسسا "یلاها ةصاخو هسنامع تلود ینسالبتسا عرف

 .قلنوغروب هنس چاقرب بولوا مولعم کج هيم هديا مضه قج هجالوق
 میرق هرکس ندکدلبا میظنت ینسهبرکسع طاصمو ندقدلآ
 نکل یدیا زەپ یحهدبا فیس لس نوچا یدادرتسا

 یخد هنمشد نکرد مهنازق تقو نوچیسهیمیظنت تاجایتحا

 هنمشد هداز ندر ها هرورض تار بوردنآزف تفو

 شبا نامز ییدلیا رفس نالعا هلع تلودو یدلوا شخستعفنم

 نایلغ [مهاظ یرفس ۱۲۰۱ اسقاو . یدنلوب شمع ندشیا

 تدح هسلوا تقون بولوا نیمهلصحتم جش رب كنهماع راکفا

 رایتخا هدنتقو هرورضلاب طقف . یدا ید یحمدا

 ۱ . یدیا شمامهلدنا



 2 هسناعع تلود رات

 بسا یل
 4 هیناث هلمکت و

 | عاصر فرامم . تاماظن ساشتغا . مايع لا

 دهع یتوناق ناخ ناماس ناطاس .  ا لارا قزد
 لود واتس اشاب دم یللوقح ندا همادا گاف یتطلس

 هدلوا فصل و یکیدلیا قیرف هفصن کیا یخشرات هينا هیلع
 هنا تالکشتو تاما طن دارکو تاو كرك ككتهبنس تنطلس

 .یدیشهلوا حاضیاو لیصفت هدالوا *هلمکت ییدتیا یلاعت لصن
 لخاد هنسهسایس ةقاح اورول تلود هرکص ندنراخرات كس

 رام قوج زا ندنسهدهعو هس رح عیاقو اپوروا بولوا ۱

 روح ردق هنخشرات زوییکیا كيب ندنخرات كبو ندسفیدلوا
 قرهلوا یالقنا رود كنسهیسایس روما ایوروا رصع یا ندا

 او لپ دهها تا هل ناو تاب و
 نیرصع وتا نکی درس رک یتغیدل وا رحنم و غرفم لصا

 ندناعما رظن یهیلود تاملق و تاندحم نالوا هتفای عوقو هدنجما

 یحهدا مدراب یلک هناقتاو كلاردا ییهرضاح هنزاوم تار

 ۱ . زدشمنلبق نایب ٌهماخ كيرحن هیآ لاجا هلتهج



 هی یکم ۲۹

 یردارب ین روطاربعا ELÎ و ا تاک لراش

 تنطاس كنهروک ذم ةمظعم تموکح ندنکبدلبا قاحتلاو لاقتنا

 ندنروهط كغلناتسورب یسلوا رطضم هکمرو وکر و ههنس

 یر كناک لراش قیح یدا ثعسم ندهیلخ اد ناف ندا تست

 داف دوم ندهسهدم تا داحم هم تسهامهدن | رهف اونا رق

 . یدشلوا لخادم یخد كنضراع فعضو ىلخاد
 ۱ ییسطو یوف .كا تن هیلع تأود 2 ندن رل را كم

  یسهمونحو هف رش تالاا هدراخ ناماسرصع بولوا هحگ یمصخ

 لیزت یراقوو نعو شملیزا هدسنتلآ نایزاغ دنمس مس ایارس
 یازف راح ( ۹۳۳ ) نالوا لوتقم هدنسهب را جاهم یدشلدا

 رام دنانندرف یرادمکح ابرتسوآ هلیتفص یداماد كن ول یجینکیا
 ینجات را ًارابتعا ندروک دم م راب كرهیلبلا ماق داعدا یتغللارق
 "تلود یهعطق ناتسرام ندنکندلبا دع قحلم هنحات یونگ

عزانم هج هقیتل و oir ا ایرتسوآ هلا هلع
 . یدا شلاق هق 

 ا 1 ینکیا نانو هدر وطاربعا رم SEE یا ی رفس ۱۰۰

 لغاشم عو هليا هموم ماکحا هدنسههاخ دصر فال ودور

  هبرفس تاکرح ندناینامع فرط ندنکیدلبا حیح ر هتموکح

 هس رح دئاوف هدف رظ هللق تدم هسنل | هنتحت ماظتنا اهد زارب
 .هدهاعم قور وط هودبز هک اصوصخ یدیا زبس4مش ینح هل وا دیم

  «ایتسوا -- ايالا » نالبتروق ندهيرح لاق (۱۰۱۵) هلیس
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 زد و زا خام نت هر

 YY هم امع تلود رات

 هنس هيمو ۀبراګ هنس زوتوا هرکص هنس ییا نوا و

 احلسمهد ولوا قتشت ماوعا هلع تلود هدهرص .| بولوا اتم

 یابرتسوآ یدا سلوا شما مارعلا یتسهقشلو ك رلناتست ورت

 کوو تق وا ةولاع .یدناد شه هم یک یک

 ندشاوع و اسوا بوشوا نیز یسهرادا روما

 قوروط هودیز . یداکد دعاسم یلاح کار ین رللو هدافتسا

 کسا هلا تخوخش همدقم كنسامع بهم رفنضغ یبهدهاعم

 ءدهانعم هحفواراقو شغل راکتآ هنابوروا یت دلوا د رک

 كس رات رضخ عیار ناخ دام ناطلس هد ها شمال مضاح یتسهسآ

 ین راطتنا كنس راقام ولس د ابوروا یناماتهاو تاقبشت كراولب و وکو
 < یاینا شود زدق رصعر

 هدهسلا همزآ ندیبهدء عازت ر ۱ یسهب رام هر زوتوا

 شمت شعلا هدقدلقاب ندهند تهج بولوا یند ين» یسایس
 "ناقم كيلوتقو ناتست ور ندا نوخ ٌةقرع ییاهوروا و رو هم

 طه یساسو رولم هلوا دع یسهعاخ و یدعبام كتسهم ولعم

 سسأت یناروطاربعا هنارولاقی رط لع هدقدت وا هعلاطم ندرظن
 صرخ كننادناخ ایرتسوآ ناشیلاخ کما تردق دسزت هلا

 روتا یاس اعم گرانت ها0 ور و
 كنهرتلکنا :یسیدام فعض كننراتمهوکح جوساو هقراعاد :یدبا .

 راتو ردقهنسهنس ۸ قدنسهنس ۸ كدالیم خرات ۲۱1 ۳

 . ردثمروس ردقهتسهنس ۱۰6۸ ندنسهتس ۱۰۲۷ كتر



 Rr باغ یوکس ۱۸

 تای > هداینالآ . یسهلخادم چک كنهنارف ۰ یفلفرطم

 نالوا یرلزکم هکلوتق ةوق « یاساغ كنهسهذم تاحیبمو

 ۳ رم دعا اقر ال تادا انیاساو اریسوآ
 ندا ه رام . ردشعا دیدع هنس زو وا یهازبروح هب رام و

LEبولوا یرلکواب هسلاوش .هلاق ندننامز هبتلادولف  

SEیسانوا یرادتفا هه هشاعا كني رابحاص هدرا نداد  

 رلولیوک نابارغوا هبامغیو رلرینیک هلبا دالب بیرختو امغی هلیتهج
 یراتمدخ هنریو هراب قوج لا بورک هرکسع هرخ الاب یخد

 سهل وعم هطبار ر چسهو رسلط و هح هلو . ىدا را

 هک یدشملوا تداح یرلودرا Ea مج مسج

 هدو راردا ترغ هبرح ماود نالوا یرلتشعم ساسا

 الافتسو) هدنسهحش . یدا راراسب ی رلالخو برح كناسّور

 ههدم و هی یر یرلن ات ور اسان ۸ یراهدهاعم

 :ینرادتفا .كفلروطاربعا ىرلار املا و رایشلوا کلام

 ایرتسوآ ِ» یدنک قرمریق :

 دا شلوا بولغم u درام

 هتسهقلوب ابوروا رصع قحر ۱ هس ارو

 هنس جاوا ندر ره كن رل هيمو هدهاعم ایلافتسو نالوا ساسا

 ۸ ۰ ۵۵)یدشع ابرحنالعا کیدنو هلسس دن رک هلعتا ود لوا

 نالوا یسهرات هوق هناکب لزکد قا هداطسو نورق نوت

 république aristocratiq) 16( هیلحا روھ ۰ كدنو
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 ۲۹ ۱ هبناعع تل ود خم رات

 .یسهیلخاد ٌهطباض تدش كتموکح نالوا یراح هدنل وصا

 .كددجر و كل و دنه هده | ہهدقم شلاح هت وطرس همادا هدنسهباس 3

 یبراتلود طبع رحمو شم رلارح هقشب هنتراج ایوروا ینشک
 هنحاور دل زکد ف ندنع دل وا شعا.قوس هبه رخ تالماعم

 لئامع هرکص نداشاب ندلاربخ سوراب راب هداک نالوا ضراع
 .مضنم یروهظ كنساع ود اسایسا مد كن رلاغ ود رازحو

 .یسهبرح وق كيد و نایاغوا هتاقر تهج تهج هلو هجنلوا
 دک هباع هاش یدشک وط زو هتل او لر شاو شاو

 تا رکج هال ندنتوو كکدن و ییسداک هند شا کر

 .یساسور رام ضع هلرال ايمو هدنسه راح هنس زوتوا

 .هرکص ندهلاصم داقعنا . یدنا رلشملو هدنملع ابرتسوا یخد
 .یناکداز راجح هلا ماسق همدات یرابطالتخا یتموکح ابرتسوا
 ندرلنو ندنکیدلبا ترشام هتازاو تاقبضت یارجا هدنقح

 .هلتساونع ارق راح هب روا و یارک صرف هک كب ها یلکوت

 : .تف و ردص تودنا او هر ةن اا ردشعا رامشا

 راج یسهناتسرهترهش لاما كناشاب ییطصمهرق ینوفزیم نالوا

 .هلغمل وب دعاسم هد یقلت نسج یادادمتساو تاداکش كش رودغم 1

 ؛تلبد و یک زه هایو و یدنل وا داشک یرفس ۶ هنایرتسوآ

 یدردتا لسم هقافنا هلا ایرتسوا ین راتموکح هسورو ناتسهل و

 ررض یرافدلوا واجود هدننرادص راولی وک یرب یه اریز



PS 

 هدقمالقاص ماقتنا سح هدن رلکر وب وشراف هاوهو تاذو نابزو.

 . راطوغ نس اشاب دحا لضاف هداز وایبر وک : هک هلوش رلیدبا

 - ینیهعاق راوسزهز ینتموکحارتسوآ نکیشلوابولغم هدنسهراحم
 ندلدراو کمر و حلص لد شو رع هرف كس زوکیاو هخمقس

HEیسهدهاعم راوساو ) یدنشعا روح رکمکح یسهلخادم  

 : ( \VVoeهدننگ نع هدنزکو  aهک تک هو وس ورم د هنس شا ۳

 هح ه راب كم رک كی د و بولوا قفاوم هتف هر لزق نال وا

 نشلآ ندرالا ید گی هلا در یراقل راک ادف ییدلبا راسیتخا

 . یاتسهل و (۱۰۸۰ ) یدشمالباص رحنخ هشرات راحت هاکیلقو
 : یهس ونح تالاا یک نارقوا و الودوب كرما راتج هد زا

 امحتساو احتلا یعقر كراقازق . (۱۰۸۳) ىدا طض
 راسور هلا یمسق نو هد رهسا 5أ هباس نیشن هدو هلا

 ب ولاا وا ف ران اخ ا

 هد رفس تیاد هنّ وعص كعا هل اقم ورا ورآ هل ود ود

اشیریو شال ییدلیا جاسا كب ولغم ر هات نالوا اع ور
 ید ن

 هلداخا: رواج را رگر E ماظتنا هدیما ءیداب هحل وا تم

 ۱ دورغ تری هلا هلومأم ریغز هعن رس تب رفظم ادعاو راک

 اشا ییطصم لضاف هداز یلنر بوک دش ردص هدهس دل وا راسم و

 . ییمشد راوتسا فصو تیما و تعاطا ٌهداعا اتم تب ولو

 ٠ هدروک ذم رفس كيهينامع شویج . یدشملیا تعزه رادهتخر

 ج ارحاو ازم هشياتس و حدم تلاسب و تعاحش ییدلیا راهظا

 :  ba REE n E la DA Ai ACA Aas 0 otکت ید ۵



 تقام یدبا ادهش فو ورشب رزو زواحتم یزوتوا کا
 .منههعدقتداع زکلای .یداربو رارق هبهطاصمدقع هدهحف ولراق

 هلراصخ هبلعتلود هدنسهدهاعمقوروط هودیز قرهلواریاغم
 لوصا هلا عاتجا هداج رب یراصخم ترم فر 1

 .نتلود هدس و ر رق یلص طلا شو هرک اذم یارحا هدنسهرب اد 3

 - هدهاسم,هتفارآرا۵«بولوا شفا دام و طاق تا ها و
 و ندنراصخ ی هرات هسخ لود هسا هدنس 3 ۰

 .ندشدلوا دوحوم ید یراریفس كنملف و هسنارف نالوا 3

 هب هلاکم سلخحر كلهساع هلو یولوا هد تا روج

 .نوک شم: كناقالم و رک اذم مایا. . یدیا.راشلوا لخاد

 مسا رم هد سا "یدایو ندنفالتخا كن هصوصخ عفانم یدادتما 3

 -راصخیم هبلع تل ودو ندهقاسم ةعاد نداثدح هحاه رشتو

 تن نه ا هلل ال وف هغلراک ادف ثاح هلب دنا كل

 : و :

 .هسلارف ( ۱۹۹۹ و ۱۱۱۰ ) ا یسهدهاعم هحفولراق

 دهع نروس هنس ا ی كند ول یجشدرد نوا رومشم یلارق :

 ناد ر رود 3

 تلاسم و تک الام تروص هد نمهقل وب نالوا ناکر کلاغ 3

 .یسکرتشم تعفنم ید تفرط یاو هعدق دوهعوشعلنا تک

 كنملف و ندنشیدلوا شما تدوع هقاس تافاصم هلیساضتقا

 ژنارود مویلکر وهشم یارقهتلکناو اوال یک



 هک زا ۳ ۳ و a رز اقا ا دف
TA Nhe EK:رر ۳ ۳ ِ ۹ 1  e E e2 ۱  

NYبای و  
 سس

 ۱ نالواناشفا بیهلهدننب وله | رقهب ۱6( 20۱9۵۵00[۲)ههم) -

(guerre de la ligne 0 ‘Augsbourg ( قاقش و لاتف را 

 لدبم ( ۱۹۵۷ و ۱۱۰۸ ) هلسهدهاعم قیوسیر لوا هنس کیا

 3 یا و.شا ندا یتسود هناع هل وادم ندنشدل وا قافو و

 .یدا راشعا تطاسو هنسهدهاعم هحف ولراق یرابحابا كتل ود

 یلارق اینایسا یسهنس یجنکیا ثنسهدهاعم هحف ولراق

 ینعب یسهلالس ناکلراش هل بتافو دلو الب كلراش یجنکیا
 یرلهدحوز بولوا یفطنم یربک | عرف كننادناخ ایرتسوآ
 یراساح هحم هليا یول یجدرد نوا ندا تئارو یاعدا هنمان

 زوم هلن « یسهرام یتارو ایناسا » هدنس دلو ول یحرب

 ۳ كاا ردشملیا ن وکت میظع كاج نالوا
 : قالا ه هذا رف و احا ی ا تانک لراش قاحتلا

 2 یدرفنم 6 اح كی اند نوت نالیدن | ونع د ین ول ید رد نوا

 . كعد تب وقت یتسابلخ ) monarchie universelle ) قوا

 ید ندهحو يا ره رود نالوا رادتعفتم ندنفح هل وا

 هنس کیا نوا و رلیغ تا هلخادء هبهرام هلبرللوا شحوتم

Slsقحهبلزو یسهسانس هنزاوم ایور وا ا نده دام  

 رادردّسا اصماو دقع ین رلهدهاعم داتشارو تحرت وا هدنر وص

 نوا یتالارق اینایسا هدرلهدهاعم وبشا ۰ ( ۱۷۱۵ و۱۱۲۹ )
 ۱: هسلارف هده دلدنا اها هدساف ینش یدفح كس و یحشدرد

 طرش كمامهدىا عامحا هدشاب ر هللوا یراتموکح جات اسایساو-

 سا اه یک اف یا ی ی نا دا ار هم

 1 i شات



 الرق ین رگ و هر یک هل یارو درو شلاق

 بلاغ هدرفسو اتو فوا . یدا شلوا مهدنم رود ,ندنغب

 هدف رصت تسدیلام هنالسو ابندراسویلوان و هدنالوه قرهقبجح

 1 . ىدا شلاق

 Jaa (le Ean) ۱ ندویهامم

 نالوا هدنشاب شب زونه هدلاح ر نوغروو بارخ یهسنارف

 ترا هسنارف ناهو یدساتافو قرهقارب هناا كنسهداز دىقح

 یول ینشب نوا بوئوط زوب هلزت هللا یلح طاش ااو

 تففح ی راناداموق کک ینالکو یرانسداق یارس هدننامز

 ندنرافدلو زول هدهجرد ررد تا لید و لع هلا رهام

 رک و هدنرارفس یتارو ایرتسوا كرکو یتارو ناتسهل 1

 هلر هم دنا لطفا ید رکسع سونا هبنارق هانیه وا هم
 یتسهیمسج تاکلمتسم ناک هداشآ و هدناتسدنهو ب هلقم

 قالخا هدهناتسربتورش رودواو سشلوا ر وبا هک رت ه رازماکنا

 هرح هوقو كورتم تعانص و تعارز و دساف نوتس هبموع

 هصخش تلنماو شوشم هلام روما و ر اه هساکامتسم 3

 ۱۳۲ ۱ از ی
 ناکفار تکلغ توو دنازتم هماع ترورضو رقفو شا

 تاواسا کفی کیا شامل ییدلوت هدف بک
 قرهلوا لوح هنفنص ماوع نوش راو ریو هاتسح .یسهعدق

 رب لسانا هرهاظ ا ر ایا سصناق هحتموکح

۷۷ 



 ی تائیس هجنوب . ۱ ید شقلو جات دگ هسلق و حالصا ه دن ر وص

 . قالطاپ هدضامز یول یحتتلا نوا هنالپوط هنالپوط فاس
 ۹ ؛ورتژن » نالیدبا ۳ هدننمض تاحالصا یارحاو شمرو

 1 ا € ۱۷۸۹ و e کک عسنم هریک بالقنا یسلح

 لاو 3 e میسح كا هدنز رک كناب و روا ا عماج
 و نالکمزال یملوا ماوس بولوا زاح ساتن عقوم وا

 ِ ا ااو عشعشم هج رد ل AE هس

 1 ءاضتقالایدلقرەلوا ترابعنداونعر ین روطاربعا امنالآ هکنوح

 ۳ ا و یراستی اال تتنادناتاهوتسوآ
 . یدشعا راهظا یه را هنر زو وا یفدمارب هبیسر هقشا

 3 . ردتقم هدلاح یتیدلوا رادمکح رب خار یخ لراش تل
 را هلیراهدهاعم هحفوراسب و هحفولراق ندنفیدل وا كلام هتیعم

 ۱ ۱۳۰0 هه دهاعم داتشارو داد رتسا و طمض ندهبلعتل ود یاتس

 و ۱۱۵۱) هلیسهدهاعم هنو و یارو اینابسا (۱۷۱۵ و

 هتتنطاس 0 رهلبا لاک | ناش وعاب ی رعنا یا قو ناش

 دل ت یالوط ندنسهدهامم دا رغلب ا قنور یا

 یک تارا < > ۱۷٤۰ و۱۱0۳ ) یدتا طوقس ات

 ۱ یک داجما یغللارق اشورو ِِِ یتوق مبانم كتتلود

 ۰ شعلو هد دتحاق كور رب

 : تب ا ا چ كىلا یوم راساح

4 
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 هربندر ازءرتایرام یسه-عرکو ینراو بولوا ضرقنم یروکذ -
 راحود همنظع برخ نالوا روپشم هلما «یرفس یتا روابتسوآ »

 ن داقوب نرو فرش اهن هل طاش جا و 4 طرغ درک را ۱ و

 نامزر چیهو قرءهلوا رافرک هنمتسو روح عاونا كنم رانمشد

 جک راکییو بوشآ هنس نکس دكرهبمرتسوک قلتیفایب

 یتسهعورشم قوقح ( ۱۷۸ 9 ۱۱۹۱ ) هلیسهده اعم لیاشال

 توعم و تولغم E ایسا و هساا رو ۵ . یدلبا تسدردو صلع

 ارا رد یک ىلارق ایسورب طقف رلشلوا

 هنابرتسوآ ییافرطس كنهباع تل ود دەب رام وب . یدبا شمالاق

 لوا ناخ دم ناطلس ههناراکنوادع تالافغا ییدرتسوک هدزمقح كانسوتنیاق ایرتسوآ هدنرفس ۱۱٤۸ بولواهمیظع هداف

 .یدىا راشم روم زارا هارور 3 هل اقم لاکر

 یخد هسنارف بویمهدونوا یتسحا كنتلیا ایزاس ازارارام

 ندنکیدشود ادو یسهب رج تام صالختسا ندهرتلکنا

 یارف a یدو ول اش Tl « یسهب را هنس ىد « هلرایسوب ۱ ِ

 نر وح هدنراتقمر یتموکح بالود هدهسل ارفق قا ردەرف ینکی

 هدلاح ا ی را یرود اموت هدزیک رام ر روہشم ۷

 هسزو هلبس هن اراکشزاون تباطخ مسود » هدن راب وتکم اره برام

 ارن وضو اس ء هس ور < چوسا ٤ ارتش وا د 4سارف نم

 دلع قیردهرف ینکیا ادجتم ناموکع الآ قو" ف

 قلردهرف ندا یاد یک اوم كو ن e رايدناوب

۱۵ 



 1 تا هنسادعا هدلاح ۱ توام سا اینا زکلاب

 برا دل رهدیا نارح فایور وا نوَ هنئدالح و تمظعو شما

 لید ازهرتایرام .( ۱۷٩۳ و ۱۱۷٩ ,) رد شمرت یلاستفه

 4 دیدم هرات روق ا ابزلرس ندنسس ها ریش ڪِ كنس وشم وف

 ةا رامعا كتك و شلوا دنمهصح ,ندنسهم-اقم ناتسهل
 1 هل ره با تمه رصح هحلص همادا هلا ه.لع تلودو هس ورو

 ق آر رو یاماوتتع قع كم
 ا هکلم ت تامظتن و ماود هدنسهلارورپناالصا اسم یمو 1۹

 ر یغلروطاربعا اب سا و كرەيليا مادقا هبهبرکسع ءو

 كىلوتق كنهدنالردن و -یتسه-دصم ا تناتسهاو

lsنوا كرەدىا ا ین راقل هق ود وتامو نالبم . 

 و ایسور طقفو ت ف نی رګ نرف نوا

 .E بقر ر هنفلروطارعا اناما ۳19 ندنت رده ورف

 هدب ر نر یجنجوا نوا اه ما و
 . یروهج هسا رق ادا

 2 د یو ندنخیدن وا املا هبهدیدش تایراحم هللا ییلروطاریعاو
 ۱ یلیوط ا ءازجا شک و كا همادأ ید وفن هدادنالا

 اما یتازلا هګراچو یرودرایمو هدزکرامو ییازهرتابرام قیردهرف یی هدنرنامز لیارطخاو لکم كسب هنس ید [۱]
 . هنریقح « رب دالب وط هعشاب ینراککرا لاتسو چوا مای هن » كرهدنا

  یفیدزابهریمالاد ةرکبص ندننافو هدهسیا ردا كیرش یخد ییاهلاراشم

 0 ۰ مدکود رلشا یي و یجآ هن نوجا نداقو نیس ز لی » هدیوتکمرب

 . یدبا یراخقالاهبام كرلراد محو ا دو رب و نج
 ye 4 ۹ ید نامزر چه طقف مدتنا کت قوح دل یک

۳۹ 



 ۱ ۱ A د ۱

 ت e ( Margrave ( 2 غرودنار

 مع هدنما یراسل رت اسالا ینادناخ نازل و راه نالا تردقو"

 نفادص زار هنعاروطارکا سال قیردهرق " ی بودی"

 هدنسهزاع یارو انناساو ندشدمروط فرش ندتمدخ 7

 یمهاب ندنفرط روطاربعا ندنکیدلیا كنحویا وشراق ه هسنارف

 هلیسهدهاعم تخرواو (۱۱۱۲) نانا حیف رت «هنغللارق ایسورو

 لوا: ی شاریدسا قیدصت هده هسنارف هن روساب یاونعو

 هلو هد( شی ارام 1 نژوا 0 نالوا لکو شاب اب ا

 هنعفانم ایفا یسقبج هنادم كنهوق تموکح رب

 مرغی ون ناسا یلدا وا کام کد یآ و رضم

 لک یغالارف اشور اعفاو . نیدیشمان وا تقلا ی ضم یار ۱

 دن دص# كا لرادت اهد نمشدر ههسنارف ی زادناخ وا ا

 ررض هدایز اهدو قواح اد سود ۳ ناسا 1
 ۱ ۲ رر 2

 ندهیسایسو هس رح تصرف ره هرکص ندنو یرالآرف ایسور
 و دل وب دکل كما كلام دیخوتو عییسوت هل هما

 هه :رکسع تاینرتو هینوناق تاهظتنو ی تارامعا هدندف فرط ۱

 كه ردهرق ینکیا روهشم كرا با ماتو ی ما ودلا لع

 رداق هعاقا ی هدایوروا اور ( ۳ ( هدنسولج -



۲۳۸ 

 ٠ نالوا کواس ۱ كساودور ی یدبشلوا 0

  كنابوروا سراب بورترآ و یرادتفاو هس | هلا راشم

 n هنلاح ودرا, حلسم ر ًامومع یتلمو یرکسع مظتنم كا

 ۱ ه.لیف» وا هدنرتا مان « یخشرات كعامز » . ردشملیا
 کلا ندهراب یدوحو یایسورپ هدنماتخ تانسهب رام هنس ید

  هدهسیا رویلبا هشت هرضتحم ضیمرپ زسناجو زسناق شعود
  لیوحت هناسنیلایوق دز رپ ناونان ضیصوا «دنتقاذح تسد
 هنس هما 9 ید دو ایسورپ ماظتنالا 4 ههح نم كرهبدا

 . ردشملبا دوعص

 هی ِ هدیدح ا هلع تلود نامز لوا هتشا

 وشراق هایرتسوآ و هس ور بوشپ رک ههناتسود تا دّقع

 غاز هحوف یشدیا ر دق یهدافتسا كح هلدا نداسورب

 سو هدنرفس ۱۱۸۲ ۰ رولمهلوا تاهابم بام رس هیاشاب

 . لغاشم كن هم وق سم تره کج E یدام ندنق اقا

 ها هیبسور نوجا لارتشا هنسهمساقم ناتسهلو ندنسهیلخاد

 ی شا ا نزا قماتزو

 1 ا ند هرادا هلعب فو ۱۶۹۸۸ رد ۸ هرتلکنا

 ٠ جراخو ندکدایا ا حد ینرالع و ینهین وناق

 زو درک دا كلام ی هدنسهععف ابوروا ییادنل وب

 هرکس ندکدتا هرج هلا ءرخ اتم علاقو دارکو هلسهب رام هنس

  اويواوا هماعا یتسازحا هلا قالا ا اوا هب یا ۱

 یا و



 ماها فطع هتم رحم ةوق دیزت لنا دالب دلالمتسا هدتنج

 و هنیدنکز کلاب ندننهیمونع تایراح ایوروا هلغ ابو
 عافسا لتلك YERE جراخ كەتا هاش اد زار هنیرانالوا 2

 اناسا. یرەلوا ندهلمح و . یدلبا مارتا ین a كمت

 4 تسلارف هدنسهراخم هنس یدیو" هدن رهبر ی اسوا و

 هنکلع تشد یاش طا و یاتسدنه رب قاحتلا هرانالوا هلع

 هلا بیرح و رسکی نمک المتساو ر هوق كنهسنارفو لا

 لا تفت نم E و
 یاریم رازسنارفو زیدنالوهو لویناپساو یکتروپ دی

 تراجتوتعانص بورو باتو بآ هدهنسهنارم تاسهسأتو یدبا

 یضرا ةرک هذوف ربجنز یییدلیآ بیت ندنراهفلح تسایسو
 كب یلالقتسا اشمآ ely یدناشوق هدخمرات وا ته

 نازر زار یهزیلکنا توش یانب قرهیوقوط 4 |

 : 1 ردشملیا ناداش كجتدمرب هلن رد شت یەنارفو

 قلوایدرفن کا ثكناهح .هلف ینکیا هدر ونج یایوروا

۱ 0 ieطe momarتم ك ایناسا نر و یسایخ  

 تاکلمتسم ات ما هدشاد ی ری نرف يحنج وا ن وا یسهمظع 3

a قلوا یسج ریس ندقازوا كنلالقتساو جورخ ٠ 
Eیشانندنمولعم_ قرفتو ماقا ایلاتباو شا لر هن  

 9 لح: راستا كولمو نرم باتاغتغاو ضا

eی نا 1 وا د قلوا  : 



eتک یجزکس  

 a . تایالقنا مهمو هاش سکیلا هدیلامش یابوروا
  .یفرطییا رابتعا ندنسادح یونج یاسود ۰ یدشاوا ریزش

 . ,یلود چوسا نالوا کاج هنسدلامش ,لئام حطس قطلاب رح
 ٠ ایوروا هدنرلهدهاعم الافتسو و شا ۳ هس دود ینرکو

 ِ ندا لاغشا 54 هدایز ندنعوج ایسور و ایرتسوآ هدنسهطب رخ

 ۳ رکو یراسح . یدبشلدا همساقمو احا یمسج 4 وشک ناتسهل

 اا نوناق ت تلموب نالوا رهتشم هلیس وزرا تسل رس كنس

 ۱[ ]ندنبمردراو هنسهح رد قاق ینادوسو كنفارشاو نخ ماس

 یباوا یراج هدهرزاس کلام موفو . . ردشماغوا هضارقنا

 .یقوطسو نما نیشن ۳ كرادتقالا عماح ناداخ ر هلهحو

 2 فالتخا نالوا یببط یروهظ هدننافو لارقیم بویلوا

 و ۳ هدلاح قید رو نادیم هنالداحم a ر تو کلم لا

 . كلەرواجتم لود , ا هدنلوا فصت یرج نرق یجنکیا

 4 .لخاد تافالتخا یلود هل کا توعد ید یتالخادم

 .هباقو کل تیماع و تیلالقتسا DEP هدنجا تالخادمو

 ..كتكىوايوي هللا ولهیسور .یدیا لکد هابتشا یاح ا

 بودیا سرغ یتماخو تکلع رب ر 6 هدنسعاوا بصا لارف

 یو مایتتسا نشراو وشمو 3 زوط كنیراتم وکح اسوریو از سوآ
1 2 r 

  [jهدنسهرگ ا هرهم امم 1 ل ناتسمل

 ۳ کلا فل یتس هلج 10م ۲۵۸۵ نالوا تفلاخظفل یسیغنق ره

 .هدمزک اذم سلاح مویلا هکی دنا رروط هرک اما هبتفلا فن ] کلا
 . -. یدیا لوصا رب اف هلتیاغ ریاغم :هنسهدعاق ار ۲ تبرثک ا نالوا یراج
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 ۳۹ ا جدا

 .هسارفو ا هنغح هلاق فرطس كنتلکناو رک ر

 ندا اا یاب ال ودو هدلاځخ * یراق دلو 2 دهوا هدیدنت واعم كن 7

 هی هلع تلود هللا سلحم دقع هدنسهنصق ( Barr را 3
 لوو رثب دلم | ۱ تلط ینسهناعا و" هاو مانعا روا

 کفر طهتم ولطم و اقعصهفس تم 5 هادنعل ریس دف وش كن همظعم

 یی رضا ةنزاوم اوروامهو جور ینسهقسو یدنک مه بولوا

 و نکل . ىدا کی رفش 1A۲ ه هس و ز نوجا هاقو 1

sS ۲راخات راس قوا شش  
 رطضم هاضماو لوبق (۱۱۸۸) یتسهدهاعم یجرانق كجو

 منام الب یناتسهل یناموکح ایرتسوآ و ایسوریو هيو ر هلغلاق

 هددوشراو همساقم یر وشا (۱۷۸۹) رایدتنا همساقم

 نکا یلاق ناسا قوا تن مدوع كن یسوتاینوب

 علت ض نوسل وا یلالق-۱ هم نالاق هد رالا يا 0 و هل

 یرالوصاو لیدعت ی ران وناق نا lg هلیس هصااخ هاست ثماعا

 هدهسیا رایدلیا لوح هتوخاو قافلا ی رانمنم قافنو حالصا

 تلالقتسا هد ( ۱۳۵ ۱۳ هتل وا ا ندشیا ۳ 1

 ناتسهل هعاخ 2 هدن ا اف ا ۳ ا هلوص تب هیموق

poloniaeندا و فاسنعا م غی هتشا هلا عقد یتسادن ۰ حاد  

 . یدلوا ك وک ندنس-هطب رخ اوروا يان یلود هل هرکس

 EAS هدننوم ضرم كتا ی 42 ندهباع تاود ا

 . یدشمانوا ناشیلح ك



 كنور هجوق . یدیا هیسور بیس هبهمهم تایالنا وبشا
 . تدم یعوق سور نالیدبا دع مورح ندلابقسا ردق هنسولج
 بورتسوکیرادادعتسا روشکعیسوتو رادتقا فوت هدنفرظ هلبلق

 ی یدک سموم تاهو یاب تاببلا راقم:رادمکج
 6 هرهدنآ مدآ یر سور نالوا یسلروس ناو یالا رو

 ا مزد و عقوم ر هدشابم یسهمظعم للم اوروا

 . یسهدرور, تشحو هبداب وا نالوا روطقم هلیسهدددش فاع وا

 ۱ هداهلاقوف هنسهمیظع تلیضف كمما رده قح یتسدم اوروا

 يقر e E هوالع ددش شطلو یوف منع

 ۱ - ال هاعلاب هتسهح ر راپ وق ندنکوک طقف هدهنا را ون وخ تروص ر

 ۱ ءراتاذ سهام یدل ب بلح ندابوروا ینتموکح هرادا یا هوم

 ۱ حیدو ۰ هاکذ باپ را کدردکا هسرت و لسصح مت هداوروا او

 ١ یمالکوهبسور ندنرلکدسا .ماود و هدفالخا كرءدیا

 دبتسمألا ًالخاد یمهقیتیلو و ندنراراک ادفو رونم كلا كنايوروا

 .بولوا ندنراذفتمو نیتم كلا هداجراخ ربارب هلقلوا قلطم كلاو

 . یالوف اهد ند«هیلع تلود ینامظنتو راوطاو لوصا اوروا
 مولا كلذ ىلع ءان [۱ ] ردشلدیا لاخدا هتک وب قرهلوا

 اس مور گیل كول دارا لجو رم يبس كويب كنو [۱]
 ددرت الب یلاوحاو لوصا کی هلتهج ینیدلوا كلام هب یضام یج هوا

 2 د كنسهمدقم ةا راصعا هسا ىناقع موق یدیا ربا لوبق

 افا كجهلک ندایوروا ندینیدلوا تم هنعدق بأوو یهابم قح
 یز هلی رقت قمل وا ( یداجمآ كرف ) ابو ( تعدب ) ههدیدج نساع
 "۲. یدبا عج ايمو تاغاع رد



 داغر هدا واتس ]-هلعاتتا ناتو هب هاظ لاوحا را ور 1

 7۳۳ ۱ ا تل ود رات
 ےس

 .رد رالکد لقرف نادنما وفا فرع یایوروا زا هدكنيبهذم

 هدنسهب روا كس رل هع شو كلاغ راس وز هدن هدهاعم انلافتسو

 جوساو یدا راشهاماقج هزکد ندفرطرب چیه بولوا نک اس

 ءاود یرلتنکمو توطس كنبوفص تلودو كني واتموکح هلو
 . یدارالکد راودسا ندکملیب هد وا تا هدنعل نادنم هدا

 هدایز ندرادمکح شیدا رودو لقاع یمهنآ راک دالح تاک رح

 لراش یحنکیا نوا یلارق جوسا ناهدقا هتنامرهق نامور

 تلود یدنک هلیسهددش تابزاسحم نالوا لالحتمضالا جتنم

 کارت یتلالایا قالاي اب واو راتیکناو مازهما راتفرک فاو

 داشک ینتتطلس هیسوو ربارب هلیتخاب هدقطلاب رحم كرهبلبا غارفو

 كتهسور یطوقس ثكحو-ا هدلامش ارز ۰ یدل راضحاو

 هنا دم ابوروا راسور هافمق.ح هقطل اب رو یدکعد یدوعح

 ي ئوز یتا ور تا لو

 داشک هلنلوپس نیع هدزکد هرق ییرم قیرطوب ولهتسور
 نالّوا كندفک دادام راد هناا تموقعت کن و «یادیمدیا

 تفلاسخ ابرح بویمتسیا ققوص یتایا یجناب رب هزکد هرق
RSو  

 ا تفناغ اوف (۱۱۸۸ -۱۱۰۸) هدایز ندهتس ناک و

 رحم یفلناسشبر ثناراو یمارد | كن هه وفص تزد هداننا وا ۲

 e اطعا و هک وز خود وزخ ۱ :

 ایربس قامر قازقو شمل ادف ناتسهل یزلهناراکعمط .تکرش



 ح با یجنزکس ۱ ۱ ۳۳

 یهمیسج هک المتسا ڈو .ین وکو مداسآ جوق همدنقم

 ۱ قازا نشنال و هوقلا صقاتتم یشات ندنناماظن شاشتغا همناهع

 یتمدق رب هدکنهبساقفق و ی زغآ یوص یزواو یعرقو ییزکد
 .«,یدلوا روبجم هکر هبهیسور هلی رهدهاعم شاو یجرانیق

 یسهمظعم لود ایوروا هدل وخد لم ر صع یحنج وا نوا

 ۱ هام یابد همسر هتااع :بولوا یدلایبو

 ۱ ۳ یا ا اب زن هلروط ااف امشب هجنبجوم
 تفرعهو قرت رودرب .هوجولالکنم نوجا تیناسنا ماع روک ذم
 لو هلولرتمع یع واو /یزوقط ام یدیاتر ودنا خاک

 سوه وربدتقو لوا ندنکیدریو شیاشک هراکفا یسهمیظع
 السنمو هجوتم هماع هارهش هلا عیرس ریس. یعومع لیمو
 یاخرا هلغمصراص یان یسا یروهظ كعلناتستورپ .یدیشلوا
 تراقهد « یدلبا عفر بهنام لوس كا كرەيلبا بصعت ریز

 ندنایضرف بودیا عضو ییدسعاوق هب رج هفسلف نوقاب هليا
  قهیونیع ةَعدق تمکح نالوا تراسبع نده روصت تاشقانمو

 كج هليا رابتخا نوجیا تقیقح *یرحت هدنوفو مولعو بیرخت
 رب لاحرد هینابلاو هبرجت نونق : نایدتبا نییعت نیهلاس لوصا
  نرق جنکیا نوا .:یمالشا کل نالوحم هدقرت ةعیسو ةخاس
 اغ ةد تاعارتخا. نالوا سرتسد هدا فص تان رج

  یضجهدژم كفارفلت «كنولروياو هرق ¡« كنبرایگ خرچ
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 یسهد دام داوف لرش ی e تاقا ندفرطر یدی ۱ 7

 .عیسو یتسه وکفم 2 دوو هل رلادعع می .ندفرط گو نیمأت ۳

 ندنسهددحم راد یرکف رلکرحم جو . یدلیا نیصرتو

 .ذناروا هسرروک قتققحو عفن هدهرت امد هلفلوا شمراقیج

 نالوا هيلا ضح تیانعو قلوب بوبارا او كع ریکس

 .یدا ندنناش و تای ملا ىلج هدضرا یور هلا ا تفص

 یر وص .ثكلد یراغاط كلمنا هضرا رعق « قمقبح هاوه وح

 جوک نانا قعلاصت هدهج رد قح همان اا, یهفاسم 0 قعوروق ٩

 كن نالوا: اباق یلیسو نورف هدسلاح وش . . یدیا . دویک

 بساسنتم هلیتیباقو جاسیتحا بویمهدیا افتک | هلا تاقیسنتو
 .یدیاراو یدح موزل هبهسوناقو هعامحاو هبقموت وفا تاسیسات

 مدس و اا امف یهیضتقم تاحالصا رصع یجنجوا نوا

 ی پله لفکیآ

 .مورح ایک هناهاش هسورحم كلام نامز لوا« -

 راک چاق رب رلنالوا ردقمو فراع ی ینهس سع فرابم ۰ یدا
 تامامهاو هناحلصم تسد كرلتا هک ىدا تراسع ندمل ود

 نالوا شمشل رپ هبجوا هنرزوا یعدق بولسا. یرلهادرفنم

 فک هفت مآ هدقر هارهش و هغع ادامیق یتلود مسج مسج

 لاصیا هنیراتلود خامص ندیناجیه یتیرلادص كلورابا یاوقا
 e هنارصم هود تا ارجا یهدلو وا ۳ هد رص یرلکدلیا

ree هنامع تلود ٠ 

 ع یاوروا 3 ردقحهنلوا لیصه هو تار مکتن . یدلوا :



۳۳۹ 

 ۱ لا لوروا سهلود تو تیاباق داهل قدزولوا
 ۱ بولوا ساسیقم نژوک ۳ هو نزا دلا ° قرف زا
 و هيلع 0 لاحر نالوا یرادفر زط تاددح و تاحالصا

 ۱ 0 ھا نابع هناراکینت تكلسم

 : تاماطن شات

 0 .هدایوروا هلهحو ینددنا وا ناسو 39 یرخا دتع علف

 ۱ یرجنرق یجنزبن وا هيلع تا ود تاماظنو نیناوق نالوا لثمن

 ماطزب ندنغيدمەنلا ا ةياد بوبالشاب هشاشتغا رار هلا

 لاو کوش ماوف زا بکش ا ان راخو یداب هتالامعتسا ءوس

 ار

 . . ناطلسندفرط كبیجزق هلفلوا یدوم ىتموكح ماطتنا فالتخا
 هدهرورشم a ال نانلىق مدقت هرات رّضح عیار ناخ یادم

 ته دنلب هاشداب لوا هرزوا یدلدا لصف WEF روح

 ونک کم ندنآ ۰. رلیدلوا قفوم ههیساسا تاحالصا

 .  ندکی ید یراترضح كوا ناخ دو ناطلس کادو
 ٠ لازا یضارصا مئالع دهسا رلیدانا دنهجو یعس هروما میظنت
 یر یدنک زکلاو تقوم یتمدشاف قزرهلوا نادنلبف رلعالاع ندبا

 7 زدن یناحالصا وشا .هدنکلع ئالاق رضحت ا هذن رادامز.

 ٠ تآارجاو تامادقا هلقماغلوب دادعتسا كج هلو كىجەدنا
 8 ی ز ید شلاق مقعو دودج ندنشدلوا کارو توک
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 ۷۳۷۲ ٠ هیلامع تلود خم رات

 لحم قمروط هک هوا یهو تا هر

  كمامەدىاقيسناو بوتر اقیفوت ەنمراوشموق ى نمەیلخاد یاوقو
 ناطلسقراع رابرهش ناروس كاردا یهقیقدو ندنفیدلوا كلهم و

 عضو هللا ثبشت هبههدج تامظنت یراترضح تلاث ناخ میلس
 هدنلوپ تلودو كالم یاوف یابحاو تسدمو تف رعم نام

 :هدهسیا رايدر وس زاراو اقا هیهاب تابقفومو هدوریم تامدخ ۱

 هلغل وا قاروح هدهج رد كحهمهر و لوصحم رونه تابنا نمز

 «یدروج قرهبمهل ون اعووشن رام نالبحاص هل رلکما قوجرب

 . هیهمدق یجنرب نالوا لکشم لاو شملپاب هرج كليا هیفام عم

 ردقلوا یمورلبا یدیا شلزو مسلط یساو شملسنا قابا
 نالوا نااش قح هنتفص تلود ناکرا ددم . ید لکد چوک

 نوحا قمالک ۲ هحوا ین هب پد "یعاسم كپلا راشم ناقاخ

 اضتقا كملس ینغیداعوا هلالتخا هدلوه كنم ەعدق تاماظن

 . ردشمنلبق رادتبا ها كلک ززهن ینا هحور هلکما
 IE كنهكلم ا 9 اتو لع تا ۱

 یراهدیزک كراقجوچ روک ذم بولوا یراقحوچ همریشود
 لوصاو ندکدروک هر هلال هداروا قرهنیلآ هنواه یارس

 قلناریمریم ی هن راتیلها ۱ ندکدسا لصحت ادا و

 .یدیشمل وار ؟ذ هدال وا هامکت یراق دقیح هرشط هلا قلاوارمایو

 عو ۸ نواه نوردا هرزوا ڭكمرد شن وا هلع ا

 هدقدنل وا كر یوصا هم ربشول د رهدک . یدا هد یک 9 ی



 باب یزکس ۱ ۳۸
 اب

  لوخدهنوباه نوردنآ رلنالوب ینبرقتو فرط ندولهرتشط و ولرهش
 ۳ ورا ها یی رط و ا لر کیک "ابا زاها
 توف افلابتکم ونشا ءدفبار ناخدحرصع . یدنا ندرلنرک
 لضاف + ینلوصا همرشود اشاب دما لخاف ىلعوا ولیرت وکو

 همادا هده راتذلا تبشت هناا یک نوردا اشا ییطصم

 ۳ فا حوا مونا او نوا وا درک یندواداو

 ههکلم تامدنخ یزاهرلاد ارزو هرکص ندنراخرا ۰
 .كانس راهرت اد ارزو ا امدو . یدالشاب هغلوا ختم

 ناودو قلادختک ران[ | ندن رلکدلکءدا انتعا قیاس لایفاک هتناسترت

 هدا كنسرلاشاب راتالوب هدن راتمدخ یک قلرادهتنزخو ېچاتک

 ا او فوفو دسر ندنرلجاو کا ودا لوسا

 رارلبا زارحا ییهیلاع بصانم رات دنا ربع نارقالانب هلقرشو مان
 او یورو دقو و نادیاکروررادعم یا
 های هسملق یک یعیقوتو سرو ءرلاغا ناقج ندنواه

 . ید رونلوا ترازو هبحوت

 9 هق هاو ا ترازو نالوا صنم لوس كا كتلود

 و و و شا دی لوف نکا رفتم هنادزو

 . قاقوج هدلوبناتسا ورب ندنترادصولب رب وکو هیحوت ځد هرلبلاو
 قرازو هبق كرهدك هلقملوا دانا هدغاق یسالریدللو ارزو

 ناه كتالابا هرکص ندنرلخمرات ۱۱۰۰ ندنشیدلوا كاورتم هلکلاب
  هراقاحتس راكب راكب هلتهح ینیدنلوا بصن ارزو هنژک |
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 عال ةارملن ر دشل رپ قا 0 پتو وب

 . یدقجح یلوصا قملوا هح وت هدەارزوو هن رلظفاح همیسج 3

 یهلماک تصخر ندیهاشداب فرط ترازو بصنم لصالا ف و

 ا ارغطو هغم زا نامر و ماظع یارزو هلغلوا نمضتم

 نالو هدهرشظ هرزوا حورشمآ 3 هدلاح یی دلوا تو 9

 ندنکب دارو نود هدنساقا كت وداود یس هننوذگ كنارزو و

Og 3صاوا هدن رلگرات ۱۰۵۰ اشاب وای  

 ۱ . یدترذلاق یهروک ذم لوحا هلیراطسا هنس

 لیوحههعطاقم یرلکلرید هغدلوا هقاضم راتفرک هن زخ
 ءوس ةدم دعب و كولس هش رط كملبا هدافتسا ندنتالصاح هلا

 یدلازآ یرلهیمسر تاصصخ كنااو الو کما لاتا
 ثداح تادراو ناقم ربغ هلرلما اسوا ینالصاح یتلا وکو

 اشا نسخ هداژ هح وک یخ ندا هحف ول راق هم یدلوا

 هن یی نارا ر ضع اخ اددک الاد ست ی اخ

 صیلخت ندقیمضت راب یلاها نالاق ناوتا هلبا هیرفس فیلاکت ايدام
 نناوف اعفاو . یدلوا یساه و هدیاق هدهسدنل وا توسل هتاف

 هلا لىم ههراکم هست س صعب هداصاو ال و هقدازو هع دق 8

aرح هدهس دل وا یرلد ال وا سربسد ههریق و لاوما و  

 هدنه> ران اقارب ندلا نوت نوس اصن او راد دنا رواج یورعم

 ۱ 01 ۱ و ك رلوللعم وا و كم ردسا فدا هک احاب را ارت و کتشا هنویاه باکر دوخایو كلک ندنقح یرلودنک یاها



 بای. یوکس

 - ققارطاخ قفلوا هرداصم لاوما یراقدنازق هدهعورشم ںیغ
 ۶ تکرح هرزوا طاتحا ہدلاح نه ندنش دلوا یراحو دراو یخد

 : یتسلثم هرداصم وشا .یدا لوک او و یرلودنک کما

 1 هدراهسیآ شمرتبسوک دش همه لورم ك یرلخ روم ابوروا صعل

  نینح كناررو یارکو ییدلوا یرثا قاراکضع یرلتاور

 ض 1 تامهم E رداحو هحلسا هلا اشا تمه ز صع هدنرالاحم را

 هیهنرو راقعو كالما قرەنلوا طبخ ندیریم بناج یرابرفس
 ۱  اطعا شاعم هنیدالوا كنارزو ندا تافو انویدمو یفیدلقارب

  ندنرللا یشانندهرداصم .كناکداز هسقوب ۱ اا اینتوا

 ا ردشمالو عوفو صا یراقدلت | هعافز قرلموط

 نا اش ندنغید شل هتاح یدارفا یرلفاحوا یلوق وق

 مد رظن .قلخ بونال شا هنعارا شرتسوک هحدوحو هدایاو

 . هدنرلافوغ لالحندنکیدلکهوادع ندن رازو مزاوتماهشو راقو
 ریش ندرلنالوا هدنرب یعادناو تفاف هدب ونازق مان قوح 1

 3 رادنکل یترازو یالاو دنسم هلذخ کاش نامع نکی و اشاب

 ا غا رطو اشاب ییطصم درق شکناک هدهسیا راشملبا

 . هنیروغا یصیلخت و حالصا هدنرانامز لکشمكا كتلود .مظاعا یک

 .٠ هقالخا یرلهناراک ادف تاکرح كلرهمنکج ندتیح نوخ قارا
 "۷  ینیدنلواهسیاقم . ردشلوا تر "هلیسوو تمو تفادص هنوع

 1 هتیروغا یرلتمعن یو هش رس طلب ناکدنبو مادح هدرب دق

 e ند د ق و دریا ی رد یتعاطتساو حسو لصح 7 هرادا قاشم زد اغ ام



U. 

 درد سد صمد ها ےہ س س امم تصع ج ا

 نارا ف اخ تم نامه ۳ لک و |

 یشدل والف لقا یساشتسا هدصوصح وب هکردراشهرتسوک هدامآ

 راردهدکعا.ناس همعنال اج و نققدم

 طقاس ندتعص ؛یعاع تاماظن : هحناک ه هبملق قل رط

 ادعام ندفدشب راق هتسرازب یر ی رله رط هبماقو هکلم هحل وا : 3

 یرحکبیدازوب ید دق ببترت نالواعوضوم هجنلاجر هیملق

 قایحاشن و قفل وا هح ون ترازو لع هرلرادرتفد .یدلوا

 هلط رشقلاق هداومناتساو هایمان یییقوت ندنکندابا فک یمدخ 1

 یدق.ح یسهدعاق تلدا ضب وه هرارزو نالوا یدا روش داماد

 ۱ قرول وا هدنحراخ ۳ تصاتم E ندرت راب ۱۱9۰ و 19

 , قلراشتسم هر ت اهدو ( یلاعردص یادت لا دقت نو

 كلرلمظعا ردص رلادختک هدلئاوا 4ح رب بون هرو یرابصنم

 نیعآ و دوش هحل اع بان هرح الا هدهساا ندن رلهیصوصخ همدخ

 یدل وا ندنا ود هیلاع تصانم یار ما ا ۱ اس 4

 ادخیتک هنسرادختک لوق یرحکیو ملا و هرامالسالاخیش

 اغا یالطالالع ید هنرلادختک رزو ین ی رر ا

 . یدلوا رول وا را زودنفا

 او و هناسرو هاشرضو قلشاب شواح هد ودام هل ران و

 هبساح شابو كلبحدمآ و یعکناکپو یراتناما همام ی

 یحوبقیلاع هاکرد هدرلنوب هکیدیاراو یعانم هحمانزور ویو "

۱۹ 



 گو ر زا ا هن واه ناود ناکحا ا

 ی وک لوا ترابع ناف + فرو زو وا ناکحاوخ و رلمشاب

 1 یر 1 و ایلنا نيد حا راش

 ۱ یی هگدتبا اضتفاو یدا رارونلوب هدن وياه باکر مهعم اب

 . یدا رارول رد ل هللا هتفوم

 9 ی ىلع یرلطباض یعل یرلهبحاوخ ت

 م بادآ و لوصا كمالقاو هراقدو دوق تیطوبضم هلغنوا همشت

 یہ” £4 زو ٠ ندهیمومع تاشاشتغا هدهسیا راشملپا انتعا هب هظفاحم

 ١ .. هرقفوش SL جرا ردش وا رام د مالا

 ا من معرف باک یرقس ۱۱۸۲ : : ردهنوع ان کوب

و شاف بولاق قا ندنسودرا ۳ هب اشاب مهار
 3 ا

 ۱ ندهفکق رهللوا هلا وح قفدو دا رادقلام ولعم نالوا ظ وقع

 !  هکولاح هل اراقم e a لک

 کیا تک ید ن SEO شاف ۱ ا

 ردلیچ هح دقا قوفدو هب را رو دم هقشس ندقدل وا ١ جاتحم هرآ

 ی دلوا یدوح وما هبح ۳ نکل قرهنل وا ۱ هلا وجا هدهنسسلا ق

 1 اسشا مهار هلا Ea ناتلوب سا و یلوطابا ت تف ولو را

 نا ۰ ش۶ ۱ یی ام او |ضسع 1 نامروا

 لب تدم os یلاحر هبملع یل ر طا. ےک را

E وا رادناب N SRE ماعم ه لی دم
TSات ۱ - خییش ء  

 رسا ۱ بینا قبر ط N ادعام ندقلفا رشالا بش هلا قلمالسالا
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 هلن | مدو تا قا ا رعم و م ولعم هلل وا باقم هب هت وم 1 ۳

 ددم یو ايفو رووا هح وت و و قوا فلەت رو ۳

 وبشا بصانم یک قایشاب مکحو ینلماما راکتخ . یدبا ر ق

 ولرد هحل وزو هوم نئاوف . یدیا لکد لخاد هه واتم

 هلیسهرص و نوتفو مولع لیصحهدرلهسردم كر کج راننوت زب

 باعا ندا قر هت ولوم و کلاسردم و لالو ا

 یترق و فرط رزسفاقحتسا هڪ ادعام ندهاقحت-او لضق

 سردم هدلللق نامز بودا تسدرد یدغاک تمزالمرب قرهلو

 -.فلاسو ندنفب دلاغوج یدامدآ قل رط هلب رنمالشاب هعلوا یضافو

 نایستنمراحات ندنفب دلوا مداخ هرشکت جد یلوصا هوان« رک دلا

 قبرن هاوار را هک اف و اطعا هنر توس سی
 یدتا روهط یراتداع قعلوا ناسحا سور نوا بیعرتو

 رلندا تاذ نیزت هلا مولع باستک | هققح هدنحما ناکداز

 راولو هکر لس دهه او ها ی
 روماو هیلخاد ٌةرادا كود بولوا هردان خسن "لب و لماک

 نسح زاراو تباصاو تفاصح هدار یاطعا هد هند هحل راخ

 ها .صح ا مسف نکل حب | رور سس تقفوم هم دح ۱

 لکد هدنلا رادتفا لها هلسماع قلرط تامدخ ندنکدما بجز ۱ 3

 حالصا یدنفاهادع قحرااب هدلوا ناخ دیادصع رصع ر یدیا ا

 هارا ربب اد و روص صع تولا هاو هګالر نوجا قل رط 0

 قل ووا نالوا ۱ کورو هڪ هد هسا | ی دلا رز
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 باب یجنزکس 13

  FRتاکش نالواییسط یرودصهشالها  نارادتعةنمندنعف ر 2

 یتسوازوب ندنکمهدا ترا هک هقمروط وشراف هب هدب دش

 هن راناللوب راکسوه هماع ضيف تک ا دملا 9

 ید سردتو سلرد لوصا هده سلا زاریشلاح هدرلهس ردم

 لصح ماعا هلهحو یبئرت ندنغیدقح ندنسهلاسو هحقنم ٌهدعاق

 ۱ اا مجزاهنردم یزلریگ یکیاربد مدیا هضافاو
 قیاقدو ندتلود روما ماهم ید یرانالوا دعاصهبهیلاع بلاصو

 ۰ ۰ . یدبا رارونلوب ربخ ین اینک | ندتکلم لاوحا

 زوییکیا كب ندکیب كسرکسع لاوحا د غ سرم
 هدنرفس ۱۱۸۲ صوصخاب ییدلیا سک كنره ردق هنحرات

 ٠ رقس ۱۰۹6 ردوا مولعم "الاحا هلراقل سماظتنا نالیروک
 .. رکسعندکب نوجا قمردلوط یتاصقت كرلودرا هنسم هدنربک

 ۱ یراهفولعو یددع كنهفط ومرک اسع ندید مورا هخم زاب

 هدجابتحا مایا وللثموب هلغلوا كورتم یوصا همرشود یدلاغوح

 .یدیا رونلبق لاخدا هغاجوا هلبا لوصا اقر هدیدج صاخیشا

 ناستنمارک نالوا مزالم هلیمان «شدلو» و «یعارح اغا» الوا

 یرضوط ندعوط قرهنلوا دىق هک وتکیدالوا هابس ا

 یرلهظفاح هافانا .یدرولوا لخاد هسدادع یرلشادل و قاحوا

 قرهلوا هلضف ندشنارفن لوق یرو ندنرافاع هعلق نوجا
 ۱۳ دمت غ لوق و و دا هتسم تم هال آیدا
 ۱۳ ا لوف وشا یراق تداع قلزاب لکسخا ردق



 \ Eo ۱ هسامع تلود جم رات

 دستم هدر الا :یدنآرونلتقا لاغدا تود رفت وه
 یرایلن اقیلد رهش هدرلهرشط هکهلبوش یدنا راو یلوسا « هاکرذب
 e هدقمزوط بوزکو دفتسم نده ر E تازاستما

 بوسنم بولیزاب یرجکب هفولع الپ نوجا قلوا تسب رب
 رارریدکود هنیراریدلیو هنیرالوق یناشن كنهتروا یراقدلوا

 . یدیا رلرولوا رخافتم یالوط ندنراباستا هرکسع فصو 3

 رشا یانروط نالوا یزارومام دنا وو 0٨50
 یودرا ماط قاط تارفنوالثموا بولیجا راقارپ قرهنلوا مانعا

 دق یرامسا هکوتک ینمب هاکردب حیحصت و رولیریتک هنوباه
 اعبار .یدنا رارولوا لانه هف ولع ارابتعا ندنوکواهلا لیحست و

 ندا اضتفا بولبزا یرحکب دیک هکدتسا باخحا ندرتاسو فانصا

 ۱ . یدا رولیردنوک هلحم
 هکهلوش یدهووت رالهفص هدقاطرب یراغرگص هدلوسآتسا

 لاحرد هدکدلک یرلیرمشمه صاخشا یک وانمو یکروبو لام

 یرلقدلوا بوسنم ینیرح وید !هزاب یرچیکی ینس مشادلو لک
 ررردکو دیناشن كنهتروا هغ رالوق بوروتوک هنسهلشق كنهتروا

 «یسهرک دن هفص» ر روهم ندنرافرط یشاب هطواو هتسوا هنلاو

 یلو شاتکب یجاح زرابرجیکب هکزب هدمرک ذنوب .یدبا رورو
 هسرولیسک ازع نیم هلقلریق ردنمریکتسد رلایلوا رانراو نمرپ

 هنسهنزوآ مدا :نالف هدرکساندلفال و ر ورا ت کک
 غاحوا هدزب یدلوا بلاسط هلوخد هزمغاجواو یدقارب كنک
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يک بوبا دق هب رفد كەصاع
و یس ر زن هفص ومشا 

 دار

 یا قاد ید
 هند زخ رلهفولع نالو ۱ لول ۹ یر دست به اه هحف ولراق

 a نعل كرالقلاح و هار غ تاحیقس كر هاب دا هدنام

 شه وا مادقا هتتسماملوا هداعا كرانالوا عوطقم یرلهفولعو

 اا قوح كاش مهاربا داماد نر نه وا هدص وسحو و

 ۱ و یک

 نادب رلح رات ۱ ۱9۰ هدهسیدلروک رایدنقص وا لوس ندنزو رکسع

 ی نع ماظتنا قردل وا 7۹ هنسا رش 2 سم دا را هف ولع ا

 ىت 6 هلل روص و هدوا 4سا شلاق نوسل وا ىق و> 4 > رای رب

ks ه رفس یاکروس ردق هنگ را EL 

 یک ا دلرلهفولع هدنف رظ تقو زا هکنوج . یدلوا ناشیر و

 . هنمکح دارا انداع قرهلوا ارتشا ندنف رط راجتو فانصاو عابتا

 ES 3 ۰ 1 سس
Rie ۳23هقش قوا راوخ هفولعو هقشد كلر سع هلع مان  . 

فط 4).س - اوعد كلیرحکب بولوا ی
 یکرو نالوا شورف هر

 8 کهدنردبو رلناش نالواث و کج مدد را وژاب كم صاخشا یک لاحو

 هفیظو هدهب و نیو هر رو لعا هبادعام تو 9 42

 : ناو یدیغو ی راقلعت صا کلی رحک ندنزو تانست و

 ۱ ید هنیم دّختسم و ناکدش یهدنراوق تلود ۳ اک او لاحر

 . وللثموبیح بودیا ءدب هنصیصختو اطعا هفولع یرلاغا یرجکی
 . یسهفولع ارت وا هنسهفولع رایجدارباو یسهفولع یلوبق هبهفولع



 و۲۱
 ES شر

1 

 7۷ همناعع و مر

 نا هک ثح هلس هاب د ی رک یعمو | اطف ردع هلل وا لا

 نایکی:هوراقلوف و ندنارغ رادقم ی رنا اخ نالو ه5

 اغا بونلوا قالطا یحومو ندنتارف قالوق هللا یایروج رر |
 کیدا تارانع ند :e ر وک ار نال وا مدخسم هدنس ود

 .یدا رولوا غلاب ه یشک كم ی کا قحا ی ولج كران وب

 را نالوا ربع راوخ هفولعو راوخ تفم هدنراب و ؟ هف هلعو ك

 رولوا ندا عج هفولع هدایز اهدو زوتواو یعز < ده زا

 ندنرلهشا وشزاح راسو ندرابل هفص نا بس « یدیا ۰

 بو یدک هل اولا ریو نالوا رضاح هد رلهط وا ین ردق ا 1

eیاونا وا هن نوجا هعفد یستراو رارر دتا ا یاضا  

 ی رارتفد هفولعو تابع هسا هدرفس یاتنا .یدنا رارالقاس

 ا ؛فصن یدوج وم كرلهروا هدلاح یس دلوا ولوط هلا یعاسا

 وشراق هرانادناموق ناسا كما هملقو توعل و ه دنس هد سم 1

 هدایز اهد و رلردنا راذستعا هلرلباوح ا یاظااتط هتروا

 - راقح ل زاوک دی ترش ریا رب هسیا رارواپ ر هشقیص

 وا رولو وب للا ت ار 0 رالحع و هدن رفس ۱۱۲ یدا نت

 بولوا یوص زوب هشیريارب هلیلاح وب ییئاوط یلوق وق یک
 دن ول نالوا ی ۳ هب ود را هللا شات ندنتلف دا كران و

 لاترق ندنزو دا رای .قرهلرا ی د: یا رفع یوزومخا یاثماو

 3 ۰ ردش# هروهط هلا 0 هع یک ھر ره

 كول ىلا و نالوا یھاط یراوس ات اط لوق 9
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 ینیدنلوا نامهدالوا "هامکت هجناک هنارهاس ءانبانانلوا ربیعت تلخ
 ۱۱ ا ا ويال یرلغف هدوتاتسا كانو هززوا
 ۲۰۲۲۰ او را اا مدک هدکو كرتا تاقا
 ۱ ۱۱لاو اوا ت رطقعارقهزاب قرهشیراق هبهنسرخ
 هحش رللح یران دبا نتو تور باستک | هل راملباب هدهقفرطر

aنر ام هب هلن اه ات عماطا توا او اتوا  

 "یداو و رار و روضحو تحار هیلاها هنو هتم

 ا اک دا نارابا لول هواقشو یشک رس
 eS . ىدا راق رح همش ندکلیهاس لس الایع

 یهاس ها ردقوش هرانالیروکیراتمدخ نسح ندناکدنب راسو

 ۱ ۱ هدهع دق ځراو ینلدلوا نده راح ددعاو قعلوا تافاکمهل.- هف ولع

 ٠  قلفارج نابهاس ءاسبا هقدلوا رفس ۲ ظ مسی وا را ده

 ۱۱۰ رو عن بیا نم را یک رول یشاتعم

aعمو قلآ هفولع [رهاظ نکل . رویلیشالک |  

 التم ا هدلس نوجا كمرس یراشیا مازملا هح هن رخ

 هتف عاوناو تماقا هدرلناخ راسو یناخ یحلیا بولک هلوساتسا

 عیار ناخ دارم ناطاس ندن راقدلوا ردیا تئرج هکلزسبداو

 لیلذتو بیدات یک کرک یرانو اشاب دمت ولر وکو یرلت رضح

 نوا شب هدنداع- رد هدنراخرات زویکیا كس . یدا راشا

 هسمک یربغ ندن راطباضوالثم یرلادختک قاحواو یثواح هاس

 اا تفو ییدقح یرلهف ولع هد لاعبا تح بوعو



 A ۳ هنا كود خرات

 یترلبحاوم دس دن هلا هلملق ةمژرش یرلکدلیهدنا هارادت لا ۰

 ٩ ب صعد ص » ناشواح هخ دن وقوا یمسا كس رافایو راردبا دخا

 .یدبارلرلیا هدافا تدل وا هد رغ راید بوک بور و باوج وید
 ددعتمو هلشو شا رگ یری و یجهبحو یحوط

 اگادو كعا ملعت ید هدرضح تقو بولوا یرلهناوغهرق

 هد روب قعوط مع بولیس یاوداو تالا راسو پوط

 یرلماظن هدهسیا شمشب راقفانصا هدهرانوب ردق ره ندب راق دل و

 . یدیشمالزو ردق رایرحکیا

 یسهانس ل راه نالو قوس : لا لرم دع یاوق

 ك رلهدازفاحوا کسا الوا هک هللوش یدیشماع وا هفعط نودس

 همان رام لد ندنشدالشاب هنع وا ۳ یارادو تردق

 رتاخذ ًانیع نوحیمزاول رالف اشو قفلا درو ا

 لسمحهرانآ لقا هراودزا كتهسرخ تامهمو قمشق ل ا
 هقدلوالولح رلراعت هحیاتادراو اسان .یدقیح یرللوصا كاا

 رلیدا دنامه رخ سان بیم هاتف فولو و ها
 - دتسیا رایلاو بویملنارا قاقحتسا هدام وب نح اثلاث .یدلوا
 هنس رلکدتساا هن هدنعوق و رفس i .یدا رلرر وه رک دن هنسارلک

 كنزاب دف | ندا و ارك و لوزو.ابشماخ یا شام

 نفاخ یک یری ا ی
 هدنلخاد یرلکل رد ادغام ندکدمتک هرفس رلنوب کیدا راو

 . یدیا راریقارب هیروج فسد كنيمزتلم ییلاها نالوا



Rg RS مر LEE 
 و  ۱ A= 8 7و هر ۳

۱ 02 ۰ 

 نا ری کلش ۱ : ۰

 تح تیم 2 ۷ ۳۱۹ ۳۳ .هگگÃگفh سسس

 نایاب هشل ار تا عبطلاب نی نالاقندناتس ردق وب

 هرز وا ی دنلوا لصه هدیدوح 2 راب یدا شلک هنلاح و

 1 كن راهع دق تام اظن هدساخ دیخادع رع خس هسا ۲ ۸

 رکاسع هد زعامز 1 ردشمال وا رممه هده دم وا ثدشا هنسابحا

 هساقم ینلاح كتفو وا هلا ماظتنا کیدا نایک كن هسنامع

 تاعظنت و تاحالصا ندهیلعتاود فرط هدرخا نرق لهسردبا

 ۱ دق و تاو مه ارو فورضع دوب
 ۰ رگ کش وا كلا کو ا لوت » ندرلولاب ور وا و

 . زرولوا نيك اش هقح فاطلا لارمديشب ١ ىرلار ونس

 ۳ هبلخاد یاوت

 ناف 25 اب لاد یاوق هدورسم یاوحا

 ۱ هه واود یعارز یلوصا دادید را ` یدیشملا رانکنارو

 . یتارحو تعارزا هیلع ءانب و هظفاحم ندایقشا طاست یییحاوتو

 .- اطحا كنهروک ذم لوصا بولوا عماج یبراساسا كما نیمات

 ۱ د تا را ردا هرکس ندنط

 ` نالاق رس و قو, كرا لالاج ندنخدمهلو تقو هن تاک

 یلاق نوصم !ندنناضرومت كت ا هغ .تفئانوط قوزوسشاب

 ۱ هاو رهه وااو لوک نوجا

 .. هکنوچ یدراشا ماسقنا هرایوک كجوک یلەناخ رشمرکب

 . لوزعم رلاشاب هلهحو ینیدنلوا ناس هسانلا ید هدراوراقوب



 ی م ہک

 ییدلوا نار عنام كوسە هسا او دعا كراب كوا

 ییوطانا هدنا وا قضا كنف یر نوا ۰ ردحاضی | هتسراو ِ

 نوا هدهسا شلدا ازا هلکلاب یوا ةش یلالج نادا بنر ی

 yv هدف رطه كەس ورح الا ا WY شل در 1 ی ا

 ارز روو هدوو و 7 وا ا هنسهرادا اضفو ی 2

 لصح هران ال وا ا هلص یاد E ند رااح 2

 تا وللتم یی دل وا داع هه رش عرش ماکح یا و ۱ ا

 یلیصحت و میزوت كغلابم نالوا یفراصم تكلم و كنهبریما .
 نکا تر هم یحاصم ۹ و بخت تاپ رل رق دیو

 هوس و اضا هرک اذل هلا هدلب فارشا رانا ] و نابعا هتمان

 كانا کام رلتابعا ۰ یدا ك٤د هاو ددو ا هلا 1 :

OS E et 1۵در  Eبل نا 2  

 7 )۱ 0 ا ا

 .دنول نالاق هدقیجا بواوا روبم هغمتغاط ۍرلورق و
 ندوک ردقههحیناووق هاب دا رفا ی رلءدعم ی رلیمش اب هل ولب ناک و

 نر دلاسا هد او < ا رلرولوا ر هل 1

 هک ىدا | هلهجووش یا امو روت رلن ابعا اط

 .نالوا ونا 4: سه رادا قاچ ند و رط ناف رمعتم و الو

 هاب ر نام فط ییاها هدهبصق و مس ھو را ریبعآ ۱

 :فرضتم و یلاو یر و طی تن یدروللو نان عا

 ضعا یک راعسا جد و یسهسلدع روعاو هرلهدووووآ ستم و

 .ل روم مو یک و كنلاها وش راق هتم و رال امعا یا یدبا راردیا 1 ۳1

 هلق رصعم و دال و هلب رلل وا ندد وه و :تشحب باکو ندنساسع

a 
NES U 



TINO 

 یراقلهدووبوو یلملستم رها زاربا تعفنم هدایز ندن رلدیما

 E ^ یرانالوا تیارد بحاص رلبدااشاب کا هدُهعرد

 ۰ یا او تورو ناش دسزت هلکعا دونشخ ییلاها محو

 ۱ ندننایوسام یو ندننادناخ ا هدنعوفو یرلتافو بودا تسصع

 هرق هدنرافرط نیدیآ یدرولوا مثاق هنماقم كنآ یردتقم رب
 "نکنز هلروص وب رلهدازرابح هدقوا زوو یرالغوا نامع

 ردق هکلیلاو ندراناعا . یدرلشعا لکشت راقاحوا رادمانو
 باستک | هلکمزا یییاها یقاط ر هدهسدلوا راتدیا اقترا

 درت راهطا ا5 راق هود نوما هرخ و تردقو تور

 تموکح یارجا ین اک نیرومام ندنرش كرانوب بویلیا توخو
 ثكتلامورو یلوطانا هدرشع تلا نرق لئاوا ۰ یدرلهدیا

Eند ردف تارا هدنر لاو بو ەروت ناعا رر هلو  

 یلاهاو یرلهناشکر س تاکرح تقو ًاتقو بودنا روهظ یراکبهرد

 ندتکدلروک یراهناراکفاستعا تالماعم تاکش تحوم هدنقح

 ۱ ۱ . رایدبا هشیدنا ثعاب هحل ود

 زونه تا 2 راهنک ام رام نالوا میاش هدایوروا تعانص

 و یو . ىدا رصحتم هن ا لا ا ندنسمامنلس

  هدهجرد یعوزا یراحت یینماو تافک مدع كنهباخاد ٌهیلقن
 تابقرت هلع تلود تاسسؤمو نیناوق قجنآ یدیعماقا مورت
 هدنعفر كنه دام عناوم شبا ندنه دل وا دعاسم هلساف هبهسارمع

 هدعاسم رهظم عدقلا نم هدصوصخ وب هینجا همت تح یدا
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 Yo هد ا تلود رات

 ا هند نورا تادعاسموشا هک هاو

 هر اه اش هس و رحم تالاع ردو هرو دم: رصعهرقام عم .یدیاددکا 3

 هلرادت یسودنک ینسلک مسق كنايشاو ریاخذ یتیدلوا جات
 چاقرب .زمغیدلوا جاتح هنیلج نداوروا ندنکیدلکهدا راضحاو

 یدنک سورا تالاماعم هلغل وا ترابع ندهعونصم ا عو

 ,كنابوروا ,یدیا راد هدد یدنک و رصحتم منمهیلخ ادلآ وما
 يسا هلنهح زمغدنوا 0 زوئه ندنسهشم و وفا تاج

 یراسعو نزو ليز كنها اعقاو بولوا ماد قلزوجوا

 ندشوک مهرد ر هدساد . یدشما شر وشت زار یاکوکسم

 عطق هدایز اهدو ها نوا كرهدیک نکیا بورضم هلآ چوا
 هدنراسبتعا هلا چوا هدنرلخرات زو كب . یدالشاب هفعلوا
 عو رب هدفا كوز هدنراشعا ها ناسقط هدسو «مزاب»
 هلا مار هس ا یمرکی زوب یی هراب قرق هرکص اهدو کس

 .هراقو شور یدسا هلع فک یدنلوا ثادحاو عطف «ن نور

 هلتععمط ین اف كرالار ییشوفو یلکرد نالوا رببعآ شورغ ۱

 ت a نشوه رانو . یدلبا قرت ییعوط هن ها روبحوا

 نو بی تکیدنو هدننامز اف هجنلکهاکوکسم نواز لا

 ا بونلوا عطق ن نوتلا نما یرولفو هدنرابعو نزو

 هناکوکسم نوتا نوتب یک یریبعت ارل هدزنامز یمان یرولیف
 یمسر كنرولف هدنتطاس یاب ملس ناطلس . یدلدا ممعت

 هدنلا ناخ دا رصع .یدنلوا برض «ینیرش» ر هاب رب دشکد 1



retباب یجزکس  

 ۳ ن وحرر اف را تولوا ثادحا ولا .قدنق

 0  یراهبیبرو هبفصت كرلټوب هکیدلوا فورعم هلمسا نوتا

 یا راو یخد یرلکوب هدر ر یجواو کاو

 لوح تا تور ٣ تراحم و .تغانصو تعارز

 ا رحو AEF تولا لیکشت یتسه دام یاوف ڭا ۳

 ۳ تروصو فالاکت حرط لوصاو ناحتو لام تنماو دالب

 یه ونعم یاوف ید اب تاتو رام وال e مادا

 هدام ۱ هل ود تردقو توطس كنامظتم ۶ قرهلل وا دع

 را ۱ هلوا یکم 2 وانا یرتات هدایراهد هکلبو ردق
 EEN یخ هلع تل هد ند هح هب ونغم یاوف هدرمصع -

 تامامها تا ا ماظع ناهاشداب هدربخا نق هکی دنا جام

 و رو درول ادم تاهت ها راه.
 راک ذت ةف هتداکن هدهلمکت یجنحوا یلاعت هللاءاشنا یتیدلوا

 ۱ : . رردا

 E هسش عیانصو تابداو مولع

 ی دو هس سع مولع موح ص یدتا دوعسلا وا

 RE ند راب كس یتح . یدقار فا اربخ كاج هل هبوط -

 هقرو هلغملوا اعور لا اوحا نانلوا ناس هدالاب هدهماع یل رط

 لغم راتشاب کم اعا تبع E ياا یم ولع ل لیصح هتف ر

 1 ۲ 7 نزم قجەلوا قبال هشا وذع نققحا ءاملعلاةودق لعفلاب ,



 هسنامع تاو غرا

E 7راسا لمم ها داو لدب اکوب . ا ترد  

E:یالاو اب 2 نا هدطس وتم رود اععاو . یدشلهداب یومع  

 یک هد ا رک نالوا زا یاملع یونص رد ص و یوق

 هدهسا راو ید الَصف E ود رجا رج و نمک یک قا

EEبسک هلی اپ است ها دناو رعش هدا ندد ره  

N o 1یا طظ هد رلدامز و كعا,  

 رها رلشهلنا رام عار ارحا همای قلوا ۳ 3

 تیام ا م تع بو ااشاب ها فا س تایدا 7 ۱

 ناعلس دع كدابا همست « طسوتم رود » هک دا رود نالو 1

 ۱۳۵۰ ینا هیات ناخ دوم دهع رحاوا ندسوناف .نا

 نالوا یرود نکنز ها رنا رولو دبتع وک
iزریلسهدنا مق ه هقط ت 1 سە ا یطسوتم رود  

 ۳ ى یا اعلام .یمهقط یھ ۳5 :یسهقط قاب الوا "

 غار هجوق اسماخ + یسهقط اتا مهارا داماد دوخاب دن

 اد بس یسهعط:بااع,مییع-اضاس «ییففط اش ٩

 قاب یسابدا نادما رس كنهقط یو تب یصقط قاب ۲
 یمحرتم همان راه . ك یخ هبه تحاص هرزوا قلوا ا 3

 م دق یدو رس: نونفوذ RT صاش هدهملث هنسلا ىلع یلەردا ٤

 یلانق ینلؤم دلربتعم باک مان یئالغ قالخا .یلایخ یہش عاش 1

 ۱ ;N تاتشنلا بحاص [۱] )۹٩۷( یدتا لع هدار

 . ردیا را ینافو خیرات رلقر یءدنچیا هضرتعم [۱]

 یا رم

E DD 



 ۳ لضاف و ادا هز 7 نعاش ۹۵۹۱(۰) كس نودبرف زومشم

 . هیلح رومشم نالوا شعازق یناونع مور ناسح .[۱] یعون

 ”NS حاص حرا وتلا جا ۰ ۰۱۳) یناقاخ یحاص هغ رش

 كرانوب د اک ی ۰ [] ارد عدقا نداد ها وخ

 زنش یر و كتك |

 + دا تاقط راوذا یسهقبط ىف -- یسرقبط یمقن

 یتسهقط هرزوا قلوا هلفاق سار یسودنک . ردینکنز كلا
 مالسالاخیش ءیسکرت ءیسیو : ردرلنو ادا لوحف ندا لیکشت
 دم .داز یوا باتکلا سیر روہشم "یشنم ۰ یدقا یح

 ی نع ندارعش راک او اماع رودص ۱۰۳۹(۰) یدنفا یهاش

 . لید یهمامعن قلاقش ۰( ٠۰۶۰ ) یدنفا یتلاح ینطصم هداز

 ٤ ور ییاطع هداز یعو ندا مت یهسخ بوسام هتمساو

 ی اس یربص اداشوخ یعاتش نالوا ی رده رهظم كن

 یضاید نالوا رهظم هنشیاتس «یضاس لک كنخس غاب» *(۱۰۰۰)

  رارالاهضور ۱۰۹۵(۰) یلچ یروج طاطخ و اش ۱۰۵(۰)

 ۳ هداز یلج هرف ۱ هناکب * یشذم ی وح اص

 )۱۰۱۰(  4 یدنقا تا تانج كرب » ییافو خيرات كنيعو 1
 : نخ روپعم ۱ یصاخ میدن كيلس ناطاس یدنفا ندلادعس [۲]

 ییاو رلیدتفا دعساو دمیمودخم کیا كنبدنک یک ینیدلوا یمودختااج

 . یغد یدنفا هلاضیف یسهداز دیفح ریو رایدنفا یاہو دیعسوا یدیفح

 . انمو ىلا یسهلالس ناج نسح ا یسهلج ردرلشلوا مالس ال اتش

 2 ورا ماود



 > یاس اچ یا ی یا کہ ۳

 eV هسنامع تلود رات

 -خیش ندندافحا یدقا نیدلادعس هحاوخ ۰ (۱۰۹۸) یدنقا

 یراص روہشم باتکلا سر ۰ (۱۰26) یدنفا اہ مال-الا
 3 [۱] دف لات :(۱۰۱۷۱) یدتفا هللادسع

 قاب . ردشم ردشش ین یف ياخ ناملس دهع ی یو ا

 یف هسیا یعاش كنرود یدا یرعاش كباملس ناطاس

 عیاد و تاح وف تمظع درودوا کیو . یدا دارک قلوا

 دص ناس زحعم لوا مهماخ ه نوجما ریشو فصو یتا ارحا

 ود « یردژا كميلک الا 6 ۱ زلوا ریظن مک . ردهب نارازه

 شملا یللا یعقن هلع ءان . یدیا ریشبقاب یملق یکیدایا فیصوت
 هلا ومو مد کوک تسار هدرو یدا لک لوا ًأهد هنس

 هنکحهرتک هدوحو هکلهمو هظلغ هعوحرب یک « اضق ماهس»
 حوتناتسادزب مار [۲] «هماتهش و الاد ا
 مود "یسودزف مه تقو لوا یدبا یا فرص هنمظن نایناهع
 هحاف راز اقر هدنشاب یریق نامزره هدهو رنازق یتاونع

 بولوا ندراشمنکب هلتباق ییدنک یعفن . یدبا رونلوب یناوخ
 یسهدیدق ر چیه رونل وا مامشتسا هدنتام وظنم هفاک یموقوق «ن»

 . 0۰۷۷ « نف هردان *یلئاآ تنج لئان » یتفو خرات كنیلثات ۱1
 فناریا هدنزرط یرلناو د كسوريموا ندهبانو یارعش همانهش [۰ ]

 ناسلردروپشم ناودرب لتي ك زولوا ردبا ریهشت یتسهبریطاسا عیاقو
 دو ناطلس بولوا یسوط *یسودرف یمظان ردیرات آ ربک او رهشا كسرف
 . یدشعا مظن هدنسماخ نرق كتر هلرما كنیوتزغ

۱۷ 
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  O OT TE Aشست

 ۱ 1 یجرکس ۳6۸

 سم جست سس .حسسح اب ۳۳

 كوس لا هلاواشم . نوسلو یهرخف هدنجا هک ردقوب

 (یدهفص) هلهحو یتیم وا E هدب راقو ینافو . رد ص عاش

 .. ردفداصم هتیراهتس ۱۰۱۷ یدورو هل وناتسا ردهد ۰

 ۰ كنیاع ےدق رن (یسیو) یدنفا سیوا لریشالا :یسیو
 بجا ص ةربس ىف جاتلاةرد» یدانآ رهشا ۰ ردندنمارک ةذناسا

 تافو لوا ندنماعا رددزتابز هلک د «یسیوریس» هکر د «جارعلا

 «هماناوخ» نالوا ربظن ین .ردشعا ےھت الذب ین عاش هلکعا

 هدنتحت ینارق «یدا نادابا و رومعم ماع یم هدنامز لوا» یس

 هتس ناکرا هدنس «هماسداش» . ررو راو ریما تربع هنالخ |

 ردشملبا رنه و قرهچا یادیم هقاسمو هرخافم رب همالسا

 ۳ ی رافشا لز رو ناف لا کرو یر ان تام

 ارعا نالوا هبیرهوح حاج كنسداا زوریف سوماقلا بحاص
 قراعم بورا یامز یسیو .ردشمزاب هدهدر قم ر هتناض

 غ ك فلو نه: هوداخلاقوف .تفر ندنق رط

TE NT 
 ۱۳ ا اع ففي .ردشمامآ اع راد لارا

Nهنوف لاس نابع . لدب ی هدلزغت یدیشل وا  o 

 0 . (۱۰۳۷) لغ
 )۰ و ور یدتفا دم هداز اوت نالوا یرصاعم یک وب

 .ردشمردک یتیحقن» و تفاطل ندمالک هلکعزوا هدایز ندنموزل

 رلردا تعحایم هس «هسخ» رلئابارآ لاقم هزوس قلغم و لفلکت



E رد یو OE O OR NOE EE 
 و  OY ۳ی ۱

  ۱ 14 1لس 3 3 2 1

 هبنامع تلود رات . 0۹+
 ت ۳  ۱

 جی س اب سس سس تب تست تم سس شست ست تست تست سس سست سس سد سس

 عیاقوو ها عبار ناخ دام ناطلس بولوا ندناکحاوخ یکرت

 ندنآ هدمزوکک کیا ردک هترفس ناوو توو ا
 تو رو رض ردن وفدم هداروا . ردشعا تافو ر و

 . یدیشل وا لثم برت تاک

 هدناسداو هدنابع رش (۱۰۵۳) اوا چ مالسالاخیش یح

 مالو ندا هوا اهدلرخ رضا لار :یساط الو
 چوا . ردلخاد و قحال هسه صز دوع-لاواو لاک نا هد هبع رش ّ

 و E و شا تخشم ردق ر هس یعرکت هدهعفد ۱

 مالعا ید (۱۰۰۱) یدنفا ابرک ز مالسالایش یردب . یدبا

۱ SUE 
 نالوا نورآ تبوو نا ده وا تم نیطسوتم . ىلج تاک, 1

 هداتش مولع هدهسلکد قحلم هنسم صز ايدا رده ۸ یافت ورک

 همالع . ودا بیتا یارگ اد هدارو هلغملوا تالاک اح

 یاب نالوا یاسعلارپف یک اقا هه دا ا
 اک ویک ید نم فرد رده تم

 کا هنس هس اع 3 وات e 7 ندک دلبا سورد

 هت رک ید ثسرارفس نارا ناک هعوقو هدراشرات وا توا وک
 هدنرلرفس داده و ناور كمار ناب دارم ناطلسو نتلوا زا

 ناقلات و ردشعل وب هدکلر هللا یدنفا یح مالسالاخبش ۱

 ىر, ناسا هکرد «نوتفلاو بکلا "یعاسا نع نوظلا و
 نارد: یبذوک اروم دلرکو دوا دالب لرکو شمزاب هرژوا



e eباب  

 یابند رم ییدتک نوجا و هدن رايد قارعو

 ام فورح تراس بتکو نو یدلس هل وا فقاو هلا رود

 رادتمیق كرهدبا هوالع یځد هعفان تام ولعم هح و فر رعت هلبسرت

 ا تافلۇم . ردشمرتک هلوصح ا ا رب لم یو

 راعشالاولاثمالاو ةمكلا ىف رابخ الاةفح ههدنارضاح :یسهر سم

 رافساینراکل اةفح» هد رات ؛«رونلا عماول» و هامناهح» هدایفارفح

 هح رع یرب هلیمان «کلذف» و «هبرش تابراحم رات مان «راحبلا
 س شعلا: هکر یرکیدو رک یو خم رات

 راول !عوه» و ریغص يا مرا عماج یییاقو . — ۱۰۹٥)

 مج را مجرد و. ردح رات هنطط ق مان «هطلسلاقاور» و

 ندنسهلاسر ربتعم چوا هلممأات «قلا نازيم » و «سدقلا ماهلا» و

 یشاوحو لئاسر قوح رب راد ههعونتم مولع لئاسم ادعام

 8 تایعرشو تابعو A هللاراشم . ردراو هدساقیلعت و

 هدهعونتم هدددع نوق یک ایفارفجو ځراتو تاعسطو تاضایرو

 بر هل اب ناسا هملعو هد  عمط ی نع تعانفو سهام

 یناف و یدیا مرک کو عا میدس قو جحیحر ههوسد

 ژ ۱ ۱ . ردهد ۷

 .هجاوخ هدننايم ناخروم ندبا تافو هدر نرق یجنربنوا

  نسح باتکلا سئرو (۱۰۰۸) رایدنفا یلاعوآنیدلادعس

 لاذ ىلج هرق مالسالاخیش رکذلافلاسو (۱۰ع5) هدازکب
 یدنفا مهاربا یوجو (قاب ه هغی 6۵) . ىدا ززعلادءع



 ۲۹۱ ..هینامع تلود جرات

 هداز یلیر وکو یہجح و ناسحو )۱١۹۸( یعده هداز یو

 جاان هماتحاشسو هلک نا یزو كا ةو دعا لس
 ی كنسلحدح هداز ناضمر یحاشن كج u یاجایل وا

 . راسهنلوا دادعت یدنفا دما خسمش یشاب مجنم و ی نک

 ندهبمیلس عیاقو هلا راصتخا یخراوتلاجات هدازکب نسح
 دما دهع بولا للدو بر ندنفرط یدک یدعاشا

 سولح یحرات یوجم . ردشعا علاقو ریرح ردف هلوا ناخ

 هدازقالوص . ردک ردق هنبرود مهاربا ناطلس ندیناخ ناملس

 شیخلت هو وک را هاربا یو یخراوتلا جات ضد

 . ردشمزاب ردق هنسهنس ۱۰۵۳ بودا

 ناسلو هما « را خالا فلاح » هدد دا عا محنم

 میهاربا داماد یلرهشون بولا هملق یوم 2 راترب هرزوا ینرع

 طقف شا هج رتو لقن هبهکرت ےدن عاش ہلا كناشاب
 محنم . ردشمشود هواواق یارابع ندنکیدعا انتعا هتسهحرت

 لود هدزعاسل هک ردو تاک نانلوا دا ود یحرات یا

 . ردخ رات لصفم كا راد ههمالسا

 تامولعم طقف رصتخم اهد هدنسیداو یخشرات یثاپ محنم
 INS ۰ تراک سا » هدر هرزوا قلوا عماح یهقرفتم

 .ردب وتح .یخد ی هینامع علاق و نالوا زدق هننامز ناماس ناطلس

 یدیفحكنیلح دم هدازناضمر رومشمیحاشن كجوکییلّوم
 2 رددنقا رګ



 نا 0

 نوا یک ینیدجآ قاب یلرف یحشرب نوا یسرقبط ین

 یا فسوت یلهفروا ) یا . ردشملا داشک ین هدیارق ینکیا

 هلوساتسا هدننرادص اشا دما لضاف هداز لیدوک ( یدتفا

 هلا بایسسا هیاشاب یعصم تحاصم م کف مک دا ب واک

 .ردشملوا ینطاوعو ع قرفغتسمو شل و هرات تک

 ك ي دنا كلارا  یاشا

 هلغملوا راق رک هردغو لزع من و تدم رب قرهشالوط

 ۱ ا كنامدق هلایوم . رد شملنا رابتخا فاورتا

 ر طس قح . ردمور یارعش رالاس هلفاق O ل

 ا :بوع رله ینولسا «هدا هک یسهشرق . رام هلسب یاب

 هب هب رخ هدر یار ادیلقت هب یه < . درگ هلَساغ نا | وتضطل

 .الک ا ندنسادا شور يدلبوس كرهبمتسا هدهسیا شما سوه

 اد . رزک هلاندلایراعشا ناوید . یلش
 صولخ ی« نیمرطاةفح » نالوا کرابم لوصح كن رش جح
  «هربخ»ییدلبا مظن هدنزرطتحیصنو ظعوهنلغوا . ردلادهنک اب

 ین دلنوا هدنسهمنص هب رخ ی «دابآ ربخ» . ردیسهمان دن قالاخارپ

 ۱۱ بد را يق هب را كفرا زاسنخسوا هت مداح
 ۱۱۰ ا اما اما ندين ود 6 رسلید »
 ۱۳ و یار واو سنار میرن راد

 ندناهج یاختیلز . نخرات ار فسا یدزاب كتناوخا یوب »
 لوا هنس کیا ندنتافو . (۱۱۲) «یان فسوب ناماد یدکح



 ۳۰۳ هناعع تاود خراب

 اید یحهطااب ندنرهش باح یفیدلوا یوزتم وربندلس زوتوا

 یی دل را ر ها( ةط ی” بولک هلوبناتسا لو . هلیمارا 8 7

 یر اح: گز روس ف ینافرع ا ۶ء هلساک د ور هن هل هدلاح

 یهدقا رادو سا ادا ا ص عل یدبا ریا ریس ۳

 یی دل وا ا ءا رعشلا نب رار هلا فارتعا یراهمو تردقف

 هس وخ هڪ عا ۷ تنهام بودا ر اا یهمطع ترهش

 6 رلر ود ردعاتا ندنسهح رد ییط نسح كم وہ یس 4ق مھح

 هءا رعشا | ثلم» ه یانو «ءارعشلاناطاس» هب قاب هد رلا رعت در 3

 ردت هرو یرانا ودءع

 یا دص یا ردنا قوت و و دست یکی تاب هلا یان

 E زا نیش دل وس یافو جرا كنو Li بولوا قفرف راعم

 رار هلا تاب : ردشعا یقعآ ی رادافو را هدا هار هدا

 امعت خرومو اتاب دمت یار مظعا ردصو فیتمو ےظا و یاس

 ته [ قاب هب هقح ۱۳٩ ] (۱۱۳۷) یدتقفا یقیفش سهام رانو

 . ران دارینحش یا رعش ید ر دشا تست

 طرف 4 لا سم زا و هغل زاد ومضم ) یهتسوت ( تبا

 راو ید ییافاخز ضم هدننابم یرازوس نیشناد هلشانتعا

  Eردقیطل یسه.>ار ۰ ردتمز ۳ نام عار 4

 رد لاثم ید E حا ا یے رش رو روم ۱

 هدقانا وح تأ 0 a کو



 ةا ىج گلم ۲۹٤

 نسح « نرانم ناک ای ارا دو ا یس هلمح مظن

 .ردشعازو یینط

 2 داماد بس 2 ا رامار دوما مرم

 ۔ودنک هلیرامتعا 3 نسح ناله اسب ورم ی اشا

 روصت كحهدم ر هدا . راس هناوا داسا هدا هقط رب هنس

 و رفع و نایزارت عاش هناکب كقا وذآ ینلاصاوا مف ۹ نالا

 . یدا یدنفا مدن دحا یللوبناتسا ندناضق ینادهتکن خوش

 مدن 0 رد سلتاط كا تاهسامع یارعش ناطسوتم مد ۱

 هنادنر تبوذعر هشرمتم رلافص مزن وا ییبداوا یصااصاخ "

 م قفاغال ود رلزغآ هحقدوقوا یتراعشا هکردشم رو

 ۱۱۰ یاد  ییسالق ها ی تک یی ازاد ا سد ءونش نیکی
  یردج ذاذل ندن رلزوس يا ههففخ راعتاو نتمراقح

 یر و جراب یشاب مجم ۰ ودا کر ی هیلاع تابنادحوو

 هعفو . .رددّوم یزلوف و كالزمسهو قلرسدف کور

 نکا هد ددص زر و ندنعا وف كمظعا ردص (۱۱ع۳) هدهلب اه

 رد شیما تافو كلرهشود ندماط

 (۱۱6۱)یسن دما هدازازریم ا ینبحو یهو دیس

 (۱۱۳۷) ینافص ییحاص ءارعشلا ةرکدتو دیشار سیونهمقوو

 : ر ردن دا رعش لوحف نالوا بایشرور هدرود وا

 مدو " یو نوچ قلر ۳ ندسه و هدازلنس هکیه وب تیرمس



 10 ا رک حرا

 سیر هدنرصع » و نادهتکن زاسخس رب رارید ید [۱]
 «یدتک ندناهح هشيپرنه یهو ٥ ها و ییافو ران ۰ « ردناعاش

- 

 بودل هنار | هلشاتکا ا ) 0\1\ ( ناملس

 خوسر N ناسل ندتفلا ت هلبا مج یاغلب و ار ِ

 هب ورن تقاتمو ىلوعا ردقوح كب اا یدشملبا لاکو

 كس هدننزو همانهش ین یربمغب تاونع .ردر رداد یاموظنم

 ترضح ی رادتفا كوس دا طرف رها مظن رد تا

 رد ریش و س ۳1 ههر i یتسوشم تاب الومآ

 . ردهدقل وا ناربح هنسهداعل قو هعاضا فالخا۰

 هدازیلج كج وک مالسالاخیش -- یسرقط اا تغام موق
 كندتقا كیا مالالا خشو تتم دن ا ا مصاع

 بغار هحوق مناخ تنطف یزارفرس كمور تارعاشو یسهعرک

 . رد ریهاشم كنارعش نالوا بونم هسهقبط اشاب

 هداشناو تغالبو نم یزوسندارمش اک اش ار
 نالوا هتساش کمر زا یتهفاک . ردنمز خاد دانا و هامآ

 نالو ما امو قوس رنا ادعاب اما
 یتهیمسر تاصخلو ی « مولع هنیفس » ررحم هرزوا ین سع

 یسهدرک اشنا هدنهاکشیپ نواه باب كثلا ناخ دحا ناطلس [۱]
 داتسا هب یهوو یزغت هللکا كتعارصم جرات كليس روهشم نالوا

 .ندهلول نابز یراح كدمح| ناطلس یخیرات » : ردشوخ لتباغ هکرونلوا
 « امد هللا هدجا ناخ یبوص چا هل لمس چآ



Eی اب نا یر  

e asباب  

 هب ههو تعر ید ا تاغیل تو یاتدنمو تاستاکمو

 رک ا كناشا بغار . ( قاب ه ةف ۱۸۲ ر ردعمل وا رهظم

 کد دل و وب نم هات ر چھ ھ ردهنامکح یسهیختنم راعشا

 واک و ام ی ہط ا ا ربا ردق

 1 هالا یاسا هنادرو هناقشاع

 .مالسا اخیش نالوا فورعم کد هداز یلج كچ وک

 ا احسک ردد الا كم وریارعشیځد یدنفا ميصاع لیعا مسا

 هدلاح یت داوا ۳ شاع ۽ هد ۱۱۷۳ .یدشاوا یخد سيول هعقو

 ۴ r E راد لاحت را

 AI ماخ تطق نالوا یزارفرس تمور تارعاش

 ا رد سی رک كتسدتفا دعسا نالوا مالسالاخییش هدنحرات

 تح هدنطافلا كتنطف .ردشعا تافو هد ۱۱۵۹ ید هدسز

 ۱ ردزآ هد هرن ص كجهروشود هب هطرغ یرل عاش قوج ك

 .كنيماضم کیدتا رایتخاو یالس كنسهدافا هدوح یهدنعط

 2 روایروک تدودحم هدن رکف طوف رددهاش يا قفر

 ۱ ۲ . رولى هناللشءاب لا تمص وصخ

 هعقو هلیسهرص هدښنایم یراخروم كنرق ینکیآ نوا

 د شارو ( ۰۱۳۸ ) یدنفا امعن ینطصم یلبلح نالوا سیون
 . (مالسالاخیش) یدنفا مصاع هداز ىلج ثچ وکو (۱۱۸) ىدا

 هفیلخ دمع یلللفدف رادحلسو (۱۱۰۸) یزعو یصو

 ۱ رز ولا هقیدحو ي نیا توب ابذ ینکیآ ثقافشو



3 

 ۷۰۷ . هینامع تلود رات

 ,یسر دا ی اس رلاهنفسو بات هداز مقسم ص 7

1 

 ۰ ردق هتاف و ۱۰ ٣ نود و +3 شاد كن اطعو ر

 رعلا 99 ها ویلا ۱۱۳۰ ند ۱۲ ید ٠

 .یرورس یهو ات نا هرس E تدس هبلا قد 1

 ۱۲۲۲(۰) تاز هجا وح یک او نور «هدد را رسا ۱

 : ییالم تع هداز یجه « الم مصاع تغل ٌةمالع .میهف هجاوخ

 . ردءماح

 حیش نالوا دوحولاردنا هدا ضصەرخاتم یارعش اغ

 قدالو : رد ودح كن دف ۱ دش ر ییطصم ندهتک بلاغ

 ردهدنح رات ۱۲۲۳۸ می دارت کیک ر «قشع راو و هدل ورن اسا

 کرد اک هه وق هلا قوش قوس نکا چنک ك ز ونه

 تدم رد هلا وع هلوساتسا ارخوم «یدتا هلح لکا
 ۰ د هتتم یسەناح ولوم هطاع ه 0 ندقدلوا نیش هرحح

 .یدالشاب کا صلخت بلاغ ندهرکص یدبا دعسا یعلخ ندلوا
 .ندن راشل دار هدامعلاقوف كنباحا هنا عاش تعسط هدد لاق

 هاب رابتعا تامسح عیادب ادعام ند راعشا ناوبد ام رددودعم

eید تر «قشعو نسح» نالوا هرنظن هو ا ا  

Aهاب | قوش لوا» و شمزاب را ی رلشاب یر  

 .E شاق یهالک ناج هدد قلا « شعاب ید 2 3



Aهاب لج زکس  

 ا ا نر باكو ارك ههاکب نما
 ردشمرو تبوذعو قن وراهداق رب هه راعشا یسهایفوص كللسم

 یخ رات تكسرورس هننافو . ىدا شا ر قرق هدنلاحش رانیح

 ۱ . (۱۲۱۳) «وهاب ندناح هدد بلاغ یدع»

 کلاس هتابن قیرط .بولوا لتجف یهو هیازلبنس یه
 هدنندوعو شمتک هنارا هلتراف- قلارآ رب لا ۳9 یدا

 ۱ درهم کیا يا هز یسا هافشملا هاولس هاب هب

e.ندروڅ و قسف طقف ردنداملع عا یهو . یدا  

 رو و عرش هش روش كتر ورس کی ا ی رم هیلکلاب

 مصاع یم رتم سوماق اعفاو یدبا نامز هحاوخ هدتفا . یدیا

 ۳ یس «هبحو هللا «هفح» هدهیدعا تمدخ هناا ردق الم

 تاترت قرهلوا هريظن هنتسهب رخ كسات . اسم را کیا

 رخ هفط رج اب د د نیش u ییدالبا
 طارفا هدیبهو یامهنا هظفا عیانس نالیروک هرزوا تیرفک |

 ۱۳۳ ی وری دافور رده او هزر
 ندهنارعاش تایسح نالوا تعبط هبهوم هدهسیا یسحر

 ناوید هحوف ر نی دشا تباصا یو راز زا كب هن هصح

 ناقم هنمکح «هدلبح هلک سوق وق رزکب» یراعشا ناردلوط

 هلال » : ردشملپ وب خراب هل وش یرورس هننافو . ردشمشود

 هلق دام یتنج نوشلک نادل مدد یدسسا تافو هدننفو

 ۰ یدیا زواحتم یناسقط ینس .(۱۳۲۵) «هدازلنس
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 ۷۹۵۹ 07. هنا تلود خراب

 ۱ صاح یلزح شیک تاک تازلوا یهنطا یرورس .یرو رىن سا

 كنبدنفا قفوت نالوا تقو *یتفم هدکدلک هلوبناتسا . یدردیا
 ۱ ترهش كن رورس رشا لوح ه یرآو رس یضاخ هلیسهیص وت

 تعنطو تاتو تل تن ودق والمقاو زد ون ران یسامظع

 N ردشمالک معاش ر چیه شملیوت رات هترنکو
 . ندنفی دلزو یرلهرآ ءرکص بولوا ادختک ه یهو هدازانسقلارا
 هلا هلتلوا ندنعون هظیلغ تاعاشم راهبوجم یراقدزاب هنیرکیدکت
 و ید یسهراس تال زها كننرورس . ردلکد رلش تل

 .  نکیا فلکم هلتمدخ هبهیمومع قالخا لق بایرا . ردندلیق
 یم را كنالم ترع هننافو :ردشمامشان الضا هتهح و یرورس

 . (۱۳۲۹) «هابحا یدلوا نزح تعاب یافو كت رو رسو

 ندنرانش هرحح یسهلا 2 ولوم هطلغ هدد رارسا دم

 ی رات كرو رسەتاقو .یدا یراسکم راپ كملاغخمش بولوا

 ..۱۲۱۱) «یدلوا رس هدد رارسا بومو زوک راقبخ» .
 دیر ا هدرضع یضتوا وا فن نایعفصاوت و

 یمهناخ وش عبط لس ا ا و .ردندارعش نالو ترهش

 . ردولم هلراطخ قوج ر انعمو اظفل یران | .ردشلوا تعاب

 ردشعا تافو نکیا اورنا رد هشت ی ۱۳:۰

 .قلزادرب هفیطلو قلوکهردان هدنجا مور یارعش یناک ر کب وبا

 یرلکدلیوس كتیرورسو كنهو هتنافو ارد هارب مان هللا

 .هنسس هب دنا تب وسع كنادەکن عاشو ند دا سلح رلخشر ات ا



۳۰ 

 ۱۲۳۱ ا رس ز رانا. از نمی دبیح آیات

 ۱ یدنک» : یبا E » ناک یدتک یدا یهوح ندعم

 ۲۰ ب) « یناک فراعم وا بوک یدنا یھوک

 E ندسرافو ی یدقفا مصاع لیاتفبع ندبلاوم

 .  اضا یتمدخ كوس كا هناسل هلرمدما هجرت ههکرت یعطاق ناهرب

 . ردهداعلاقوف هسیا رادتقا ا هدهمرت . ردشعا

 چواندنلصا یسوماق هلتهج ییدسا تعجایم هنحرش صوصخاب

 ردشلوا یضیفت منام یسامهلوا رداق هاسل طفحا ردشع وس للم

 نداد یرفس ۱۲۰۱ بولوا ید سیون همقو قلارا ار
 ینافو . ردخمزاب خراب رب رومشم ردق هنعااقو یسهنس ۳

 . ردەد ۵۰۱

 یەک ندرودص یردب كموح اشاب داّوف قیسا ردص

 e یراعشا 2 ردسهعاخ كط وتم رود الم تزع هداز

 ٠ فل هدنسهموظنم مان «ناشکتنم» هدهسیا رک | ینیھو
e۰ تافو ا اف ىمەنس ۵ ۰ ردلکد رداب  

E 

 سیونهعق و زار هلا الام مصاع حد ی ا كرود و

 یمرتم نودلخ ناو (۱۳۳) یدتفا هدازناشو یدنفا فصاو

e رد (۱۲۵۲) یدقا تحاص هداز یرب مالسالاخیش 
۳ E 

 نالوا نکنز هدناس دا 9 . عیانصو لو

 ماود هدنکلسم قرت و نارد یا رود هدعیانحو نونق 8 2

 ا ۷.



 لرد مرا
 سس سس سس ا س ل < - تو

Eتبغر هنلیصحت كرف یک تاعییطو تایضایر  
 بط ینیدرویب داتک و سسات كناخ ناماس ناطل- ندنیدملوا 3

 را اصح قزرهلوا ورتم یرلهاخسرڈ تنیهو هسدنهو :

 زاوا نکع یتمقیچ هنجراخ كنايبرع مولع نوجا رانالوا
 ینحا نابسل ن E هنسهیملع تایقرت روت 9

 و یدبا ا لوحدم هدنس قاخ" راتدیا E هنماعت

 شما مدا ر هقش ند لج بت و رط رصع ينا ندقس

 رلیلبوروا بولوا یناقیطت كنوتق هيا فرحو عیانع یدیا
 بلک زب هدلاح یراقدلوا سرتسد هبهمیدب تایفشک عاونا مو لک .

 تاساقو ایاضق الح هدهبمکح لئاسم لحو مورحو هلاک

 ورايا هدایز كا ندهسه عیانص . كدا موجحم هلامعتسا هیقطنم 1

 عماح .دحا ناطلس كرهلبا یدت هه قارامعم زمکیدروتک

 رلاغا ینطصمو مساق رامعم یعماح یو اغا دم رامعم یه رش

 هتنذارقا هام رغ هم ید :تعلص وا 6

 یراهرش عماح اشاب یلع یلغوا ےہ <S و یلهلالو ینا رون هلکمع
 e هاو شملیا اشنا رورنه ر هدتنمسا هقلف نویممس

 ندنرنه تسد كن هفلق E یکیدردشش هدنمان سونام وف ید

 یدشلوا زهلو را معم ر ابو تنط رب ندناملسم . یدعشمقح

 زهابتحا هایوروا نوح هب رح تامزاولو عیانص ز کاپ

 هراس ٌةحلساو جیلقو كنفتو كکود هرخو پوط یدیغو
 اسنا عالقو یکو كمليا لاا یرایش وللتم هلکو تورو

۳1 
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 غدا رولو یابراو لها ل كرلشيا ی 5 كما زمهح و

 .مدقهوا لاک او حالصا هجرد هجرد هدایوروا ی رانو طقف

Eندنکح هلک هبهدار رب ی هيم رجم  

 یدیا كحهلیروک تیروبج هنبلج رایشاب هتسوا ندبناجا تقولوا
 ا تان یلامت تنم ورندشلاث ناخ ملس دهع

 0 هلوا هنس زو هلغلوا رسم یسالصا كارت واه هش رافو

 ۰ . زرلبا تادیمح ضرع هزلاح ینوک و



EO a 
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 ۳۷۳ اا ود

 با یت
 تایقرتو تاددج

۰۹ ۷۲ ]۱[ 

 ناو 2 سام ہہم ماظن . تایظتر تامرمصا
 یلاع هاشداپ رب رو فرو ددح یرلترضح ثلاث ناخ ملس

 باغ ینعیفر عقوم کسا كنهنامع هيلع تلود هاخوا تم

 تاراسخو تاعیاض هدرفس ییا فاعتم یر یرو یسعا"

 سرفو تک شکلک یا نی مار
 عفدنم رف “ئاغ هلبراهدهاسم شاو یوتشز ندنراقدرویب
 نئاوف . رایدروس ترشابم ههیموع تاحالصا ناه هدقدلوا

 عرصو ینیدعلوا تیاعر ورئدنقو رب هیهبنس تنطلس تاماظنو

 ییدلوا سانم ها هامز ات یک ال سا
 هرصع تاضتقم ندنک ودا راکشا و تبا هح ود یالقع

 یاعالسا ییدلوا مات كیهرادا تاسع مروک 3 لو
 یراق ضرع هایلع ٌةبتع هحالاب كرهدنا رک ذئو رکفت هلیمال

 صقاو .یدلروس هیشوما هتنطلس نابعاو تلود یالکو نوت 1

 تلود بولوا هیرکسع تهج نایراج هزوک هدایز كا یارضمو

 تاددجترود ندزمکجمریو تیابن هزباتک هدنسهدهام سراپ [۱]
 .قدلواروبح کمک هدنخرات ۱۲۷۲ هدهسیا دتعردق هزعامزتابقرتو

۱۸ 
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 باب یح زوقط ۳۷

 ۱ کر ا یک لوت هلن رظن» ادعا كنهباع

 نا قر اموف مو و نانل وا عارتخا هدایوروا هدربخآ رصع

 مدقت هلفلوا یراق وقو مدع ههدیدج تاملعت و هب رح > نون

 روص ماطر هدنقح یرافاحوا ر ع [۱] هدرلهحمال نانلوا

 ترپابم هنناباشا یارحا هرک اذلاب نیفمنلق نایمرد هبحالصا

  رتکت كنبرافنح هیرحو یمغلو یجهربخو یجموط لواب لواو

 هفدقم كن EE هداسو . یدن ] وا شام هتمساعا و مظنتوو

 لک رک اید زار ردع رق و وو یلوا :یلحاسا

 ماظن » هرزو | قعلو قحلم هنعاح وا یحاتسو و قم وط دودعم

 رلکواب اددح ییهمروفم وا ناعم و یلمیلعت و عبطم هایمان « دیدج

 همیلسو یکلتفج دنول نالیدا صیصخت هنیرودنک قرهلیجا
 الا يار اات هلت هداوصا یی هدن زاداعق
 هسدادعا رشکت قرهنلوا مادقا هنر رحم هدیدح رکاسع ید

 .یدلروی راطسا هنس ص اوا هماظع ةال و هرزواقعل وا اتعاو یس

 : بولوا یرلصاخ هد ورندن راکل هدازهش كس رلت ضح هاشداب

 رس اشاب نئسح تاک نالوا تص ایرد نادوبف 3

 ۱۱و تعاطا ی راب یو لافو دارعر و ماظن هننروما
 ۱ سهره تکیه مینا كيلا راهم یزملآ

rs3 تا و ی تاماکحتساو لابعا ان هو  

 1۳ رادرتفد 3 یدنفا هتلادبع قجراتات ندرودص یخرات تدوج [۱]

 ۰ ردشقعا ليل قيمعو ضيرع ییرلهحشال كنیدنفا فیرش

ENI ۴ 7 2 
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 ۳۷۵ ۱ هرن اع تلود خم رات

 نوا هاهک ی درک و هده رگ ست یا یدلد | 9

 | رباتک رتاد هو مولع لوا سرا شرب هناختسدتهم ٩

 حط هدن رلهص وصح هعیطم قره وا برو هجرت رلهطبرخ و

 قاخیسا هحاوخ . ردنهدومشم الاح سافل كرلن وب هکیدر دا
 تمدخ یبدتسا هنایضایر او همولع هدماکنه لواتكسدقا

 سهام ندایوروا نوجآ هددج تاعلعت وشا . ردمانا مولعم

 یجهدیا مارل مىرەن وا ىلج ردات و ناسا او
 یسهنزخ «ددح دارا » هرزوا كما لیاقت هبەداز فرا صم

 نیا وا ن و ا و سو ی
 . یدلدا ماعهاو تررغ را قلوشراق هبهدیدح هن زخ

 كران د هز وک هصخیش عفانم ضعل هح رک هضورعم تاقسش و تاسارت

 هدهسیدلک هسراحا نم و هسراشیا كن اع هقتع راکفا قوحر و
 هن رای دل رع كرلت | ندنغیدلوا راکنا لپاق یداوف هحل ودو كلم

 .یدنوا مادقاو ماود ج هب اف رت قرهعلوارابتعا حمس هلاوح

 ربادت یرلکدرتسوک هجهرادا تابعش رکید 2

 هل رلنآ کیک مع اطا قرهنلآ هتفد رظن شب یخد هحالصا

 ونرسزا كتلود یاوف بولبریدشلارق ضو هارجا عقوم ید
 . یدلدبا لسوت هتلئاسو یمایحا

 ندنررف كنسهدهاعم شاب شا فسو هحوق مظعا ردص

 لو هام ر ندشدوع هبداعسرد هلا نواه یودرا کس

 لوا اشاب دم كالم ندنساررو لوا ناخ دوم ناطاسو لزعنم

۹ 
۱ ۱ ۱ 

۱. 



 باب یحزوقط ۲۳۷۹

 هبارحا ینهممصم تاحالصا هدهسیا یدلوا لصاو هالاو دنسم

 ۳۳ سم یرهللوا ل ین وا دلت یاتک مدل
 ناساک هلا نواه ر هم اشا دم تّزع نالیروک یسهرادا نسح

 ِ . (۱۲۷۰۵) یدبشلوا
 یرار مہا كرم (۱۲۱۳)یسرممتسا یرهنكردرسار

 كرەبليا نوکس کا یربک بالقنا هسلارف س ۰ (۱۲۱۹)

 ۱۱ رو هفس تسوکح . یدیشع وا رابتخا یبرادا راوتکر ید
 قتح قرهیمروط ورک ندتصلاخ ةمادا هللا هسنارف نالوا یعدق

 تموصخ كلاورواو نما قیادت رخ ات الب نتیروهج هسنارف
 ثلاث ناخ ملس ناطلس ادعام ندکدٌما كارتشا هنسهیمومع
 رر چیه هدنس نیتلود . یدیشملبا دقع قافلا هدر یرلت رضح

 لنت وف رب هدنلئاوا یسهنس ۳ نکغو توادع راو هلسو

 لصاو ةتفب یبرغ ماسب یکیدلیا البتسایرصم كنسودرا زسنارف
 رومشم ندنرللارنج هسنارف هکهلبوش . یدلوا تلود خامص

 ینیدمهقج هشاب وربخدهنس ید كا هدایوروا كنهسنارف ترابات وب

 1 هناسرت نولوط هلیئصقم ثمشوکود .هدناتسدنه هلرازیلکنا

 هلساکرا رکسع كس یللا قرق هتنوردو راضحا امن ودرب هحیاتوق
 لحاوس ي را هرکص ندکدلبا طبض ینهطلام هدهار یاتئا
 ۶ 1 را فا تسد ءدروآ یدشرو هودنکسا بوشانب هیهبرصم
 هش رط سرافو یسیداو تارف هللارخست یهروسو یرصم یت

 كمك هتموکح ناو یسفخ لما نکل یابا تشک اتان

۳۳ 
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 چ ت

 ۳۷۷ هرن اع تلود رات

 كعا ترهشو مان لیصح هلا همظع تآارجا هدنوجا كتوو

 مارهاو موم یضوط هءهاق نده ردنکسا ترابا و . یدبا

 ارا قوا رم ندا رق نلوکو اشاب رکب تیالو "لاو هدنبرق
 شوجده رام نلک هعوقو هللا رک اسع نانلوب هدنراتبعم رلکب

 یدارک هفرصت هضق ید یهیهاق كرهیلبا موزهم یهینامع

 . ( ۱۷۹۸ رو ۰)

 لآربمآ روپ نادناموق ایرو دد قا ت وفا
 نتسامدر وک ی ردا لق یدغ هرعم یساع ود سارق نوت

 بوردشقص هدنرزوا روع هدعقوم مان ریقوبا هدهسا

 ترابا وب هرزوا تعولغموب . یدلبا بب رخ لک ی راه مت اف

 بقعت ندنغب دلواهراح هقشد نددلحم راهظا هده دل وا یک هلّساغ

 بودا موم هههروس هلرکسع یفاو رادقمو یدلوا موادم هلما
 نیدلاحالص ناطلس هدنراح ات +۰۰ اکع . یدلبا هرصاح یناکع

 تمواقم لصن هبیلصلها كسزوبترد چوا هلبندالح ربثأت كنس وبا

 وا هترابان وب نانازق یتاونع برح ًةيهاد یخد هرکو هسیدتا

 تامهمو کو نتم هال قوف هعلق . ردشعا هعفادم هلنروص

 لوح هاشاب دحا رازح روهشم یلهتسو هظفاحم او رشک
 هضم اهل هلماک تشو اف واز شا رف ملا راع یاهاب .. دنا
 هرصاحمیربغ نداکع هدنلابقا ماوعا كطرابا وب هکر دشع | عاحرا
 .(۱۲۱ع ) ردقو هعلق ییدمهلا هدیودنا

 هدقدلوا لصاو هل ومناتسا یربخ یدورو هرصم كرازسنارف

#8 



 باب یجزوقط ۷۸

 هنر كناشاب د تزع اشاب اض فقسوت یسلاو مورضرا

 هل راتل ود هسورو اکیا هنهلع هسنارف بوع هترازو فدا

 یان ود یساغود هور نالک هلوبناتسا یدنلوا قافتا دقع

 . ندنفررط رابلابرتسوا بوقیج هدیفس رحم هدکلرب هلبا نویاه
 . رازج نالوا شعلوا كرت ههسنارف هلیسهدهاعم ویمروف وساق

 ندنفرط هقفتم نفس ارح هلرک . یدانا هجو یرغوط هبهعس
 ۱ تر و تم نانلوا زاربا ندتقررط اشاب لقا لده بترا هارو
 ندولهسنارف هعرایوهزوهر نانو هدلحاسو هعنس را زج هدنسهناس

 . یدلدىا لاخدا هب هیس e و قرهنل وا دادرتسا

 یکا روصح هدرصم رثزسنارف ی ندنسهعقو ربقوبا

 ۱۳ مه رم ترام زمدا ترابانو یدزاشلاق
 یمسوم كتا تار فاطتقا هجهسنارفو ینکح هیمهدیا هدافتسا

 ۱ ۶ 2 ما یر هلق لارج کما نطق یکی. ل واح
 ۳ ۱ یقا دا هک کیا آدانقسابهنملاط:«یزواب بوقارت
 ماقم دعاق هدسراو تدوع ه هسنارف هارهکوزوک هنساع ود

 ..یدلوا تموکح تسایر
 ردص هدنناوا یسهنس ۱۳۱ هدننمض یدادرتسا هلرصم

 هه رصم دودج هللا ودرا ر هحففخ اشا اض فسوت مظعا

  یفیدلوا یسهحبش كنهملکب هدرصم ید ربهلق لارنج بونا

 لاما یادناموق اب زیلکناو مظعاردص ندنغیدالک |

 ع زسنارف كرەشيرک ههبحلص ةملاکم هللا تمیس هندیس
۳۹ 
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 ۲۷۹ هبنامع تلود ځ رات

 قیلوا لغ هادم ی طب یراق یکتا د
 یسهنس ۰۵ .هلکما هداقا یکجا هل یرصم هلبطرش

 هکولاح . یدنل وا هلواقم قع هدنرتس هلهحو و هدتایعش

 هل واقم ره شو یدک Sidney Smith تمیس هلدیس ریس

 طارش دلا لوبق هرک و بوم وا نا هن دقع

 قحهنلبق هداعا هتسراتکلع قرهللوا در ندم اح یموکح «رتلکنا
 رارخو سا شاد هتسملفاب هلرظن تار رسا هرکس رنا و

 بضغ شتآ رب زعوط رایوط ینو ربهلق لارنج هلکعا دورو
 یودرا . یدلبا مو هنرزوا نواه یودرا لاحرد درهلسک

 یرفتمو رییطاتسا روا ىل ملست یرصم یمظعاردص

 ( 16ا1 ممااک بوسلق ) ناک هعوفو هدسرف هیهاق ندنغیدنل وب

 رصمو ..یاللا تجر هما ایوان کک
 . یدشود هلا رازسنارف ندشا یک

 هدنمان ناار ود رشا ی یک را

 مدقلایح هکما لت هل رحنخ یرهلف لارنح هد مصم قادف

 نادنح ت هنتسایر ودرا ۸1٥101( ونم) لارنح

 ندنفصا یدوحوم كن رکشل زرسلارفو هنغ دل وا یو ت ارد

 ناموق ] رعو .كناقاب اض وار نه هیت
 راخاب غارهممدا تمزاقم هناقضت كناشاب ن تاج و یو
 هه هسنارف ایم یرک اسع نالو هدتعمو تل ملست

 چوا یرلتماقا هدرصم درلزسنارف .( ۱۲۱۹ ) یدلبا تع نع



 باب یحزوقط | 0

 ۳۱۱ ا ندنشفتعش لافا كرات و بولوا فارق هبهتن
 ندا دخت اش نادود یللاو رصمو .یدلوا دم یش 2

 . یدلروس هح ول هب اشاب ورخ نالوا ار لئات

 ت ری اهر .یسرعئر را لیوا مدزاب :ملماد لئارع

 ۱ ۳ دا ید الخاد ورح كلاما هدرلنامز لا

 دا او هرزوا ییدلوا ر وس لس ءدنشک مدهمنابامکت

 . یافاستعاو تابدعت یسامقشا لغاطو رانابعا نهروت فرط فرط
 روا یراح یتشاک ی را-مو "نیا كماکحو الو تو رد را

 نامع یغوا (نای-ا) دنوزا یصحم ندو ندهنلغتم وبشا .یدا

 رادتفاو توق دز کک دارهدنا تشن ندنعلفاع نيدو اغا

 ه یلاوح لوا نوسو یدصآ هدرط یتسلاو ندو تباه لکا

 كجوک ارد ناذوق هد ۱۲۱۲ یدیشملیا یدعت تسد "لاطا
 بولب دیا ام قوس هسرزوا هل رکسع فکر ادقم اشا نیسح

 تلاخد یسودنکو تع زهو یاشنارب راحود قع یعوا دن وزاب

 یلیلاو ندو هنسهدهع هرازولاعم ندنکیدتیا روصق یافعتساو

 ۱ رو تفطاف م وفع+ نهج هلو
 سه ورأوا یسهدیدح تاحالتصا كن رات رضح هاشداب

 هاشم اه راع كلم را زاك هغو لماش هتسمنسش
 و ااا شارت رک عبطلاب ید یریهطآ
 . ظفاح ن هردض هرکش نداشا اض فن .و . یدبا ماهواو

 ا ماظن القا هدفهنیا رونبروک تابقروت 2 اشا لیعامسا
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 ۸۱ ۱ هسامع تلود مرا

 اسب امض یی ردناخابالاما كەلار لر و ۲
 ی دلوا یسل وئعم لحد هدنسه_هق و هب ردا یا هحور . یدا ١

 . ررودا تاور ناخروم

 دیدج ماظن هلبتمم اش نجرادبع یضاق یسلاو هبنوق

 برص 1هاظ قرهنلوا سرت رکسع ردق كس نم ناو

 دز ومام ےن کام تاحالسا لاق ور اطاو یا تا
 مور . )۱۳۳۱ یدیشعا تک رفع یغوط هب هب ردا نالوساتسا

 یرب ناه قرهلوا شحوتم ندنقوس هارکسع و یرانابعا ابا
 ناب دم رضاح هب هل اقم بودا عمج هد رداو قاغا “قع هال رلرب

 ندشناحا دیدش شو یوق منع تلود ناردمو ناردم

 هاریکروا ندنراهنابدایو هتابغاط تاکرح كئاف ندن راقدلوا
 هندناح یصنمو عاجراو باج هلوبناتسا ندیلروج یناشاپ یضاق

 یدلعاط هر ولر یخد ییعج هردا رلیدلیا مانعاو هداعا

 فورعم هلتمأات یمهعفو هنردا ینکیا هد اع جرات .(۱۳۲۲۱)

 یلدردراو هبهحرد كوص يلزسدا اقشا . ردو هعقو نالوا

 وفع؛لباق تلاسفو هام او کی درتس و ا
 نیا یک لیخ ر یرگسع ددح ماظن 8 وصخ .رداکد

 . ید مزال كلدک هنراهبرو تردا هوم كرلتصاع هلخملوا

 کلرک واسح كتاود بابراهده دغو یتضهاهدنناذدح كتهعقو

 شمراقج هنادیم نت رج كرل هش داسف نالواد ونشخ ندناحالاصا

 هب همیخ و مات هدابقتسم یسهلوا هلماعم هلتعالم هدنقح رایغاطو



AYباب یحشزوقط  

 ۳ ا انا فاح رزوا كنو اود موو بس
 یساغا یرحکب نالوا روهشم هکمد یزونیو یک قرەنلوا
 تاقا مهاربا اغا ءاغا یملح مهارا
 ۱ OR ۰ . یدلوا

 دمع فورعم هکجد یدح خش ندنساملع یلبنح هددج

 ..هشو تعد و لالض هلزواح یعرش دودح باهولادع ن

 هجا نابرع یتسهفخس دناقع هلتحایس هبوک ندیوک قرعیاص
 یاکسدحت نوتب هتروصوب لطاب بهذم نالشد یناهوو شعاب
 ۱ هفت ندقایدنک اهو ىو ین

 .دادمتساو دع لالح هتیرودنک یللاوما دریغ یک یرلقدعاط
 ۱ ۱ لا لو ده ا تدنرلگدلبا در + ین داقتعا تاومالانم
  هنیراروشو رش عفد ردقیهو ارتجاو زاغآ هکمنا امغی بوروا

 یرلزکم هفاسمدسب هدهسرایدلدما رومأم یرلیلاو ماشو داده
 دیسزت هفاطوب هلعلوا عنام هکمروک هلا یترهش هیعرد نالوا

 :نامرحو البتسا یهزا دالب نوتبو یالبرک هدقارع هلنارح
 .یرلبرت فلس مظاعاو یی باخاو لا دقارع هدنفرش

 هج لئام هرانوبو امغیو تراغ یهرهطم هضورو بیرخت

 ندکدلیا راقیضت ولرد هسنیماسم جامو رایدلیا ارجا راتنابخ
  قرهدایق نوتبسب ی قیرط ارابتعا ندنسهنس ۱۲۲۱ هقشب
 .یسهلاغ یاهو . رابدتا فساو نزح رادغاد یراوز بولق

 ,نایب هدینآ و سا لوفشم هنس جاقرب نهیمالسا تفالخ ماقم



 YA هبنامع تلود رات

 : دیلامیتساو مفو منا ندو رب و
 ۱ . ردشلدنا

 .فوور رد اسا كلا ر سک ار برم منار را ےس وے

 .هلیمات نوبل وات ی رب هد4هتسلارف ترابات وب -س ۰ ( ۱۳۳۸ )

 سو هب هلا ا تطاس ا ندقدلوا روطاریعا

 .هاشدای یاتسایس لارنج یسحلبا میقم هدلوبناتساو تافاصم

 تامادقا رصح هفعازف یرلهحوو ليم كشرات مضح

 ندکدشل ر اماع و ادد هیدق تادا هدنس ناتلود .یدشملیا

 هب هب راح ا لود ایوروا هن نوبل وات یح رب هک 0

 SA رح یخد كن هبلع تلود ولهبسور ناسا تنش

 قوس: کیف هرز قلا یک وا ات
 دیلررع اناذ 4 یا طیض یل ەل ردو نیو هلا
 هلغل وا شما ماف ەدەەباه ی راهدووبو نادغ و قالفا نالوا

 هب همس ور ندهبنس تم فرط وشراق هتهوصخ را وشا

 . (۱۲۲۱) یدنلوا برح نالعا

 - برام هسورو یتخسف كنقافتا هسنارف یریفس هرتلکنا

 دو نیوه ودا کت هی ا
 هرلتروصوبو ینغحهلوا ید نماض هشیدادرتسا كنترل هلق

 توادع راهظا یخد یاود یکتا هدر دقت ینیدعل وا تقفاوم

 .یدلبا هدافاو ناس اعطق یکجهدا تارا ۱ کلیو

 روم هلشاغ هدنلود دزن یرلزوس كنينابتسابس لارنح نکل



Aباب یحزوقط ۱ ٤ 

 مش هلاوح هنفلاکت كنسرفس هرتلکنا ندنیدلوا رمثمو

 " لکتانالوا شعا رارف ندلومناتسا هلع هان . یدهلوا راشعا
 یسهنس ۱۲۲۱ ینساه ود زیلکنا نالو هدهطا هح زو یسحابا

 ندنزاغو هساطلس معلق ۱۸۰۷ طاش ۷۰) ینوک یا دلع

 ۱ لا تا هما سودا رب نت وقو لالا هرو مو
 رر هب یلاع باو یدلبا لاصبا هنهاکشس هلف ید قرهلوا

 او اا رسنارف هدنفرظ تعاسا تود یعرکی هلنلاسرا
 یملست هنسودنک ةناما كنواه یافودو یدرط ندلوساتسا

 نالوایاجرت هناسرت هلکعا فیلکت یحلص دید هللا هیسورو
 هنساغتود هرتلکنا یدنفا قحسا یبهحاوخ تایضایر روپشم

 یسهلئتسم یعیلست كنوباه یامنود هدهعقاو هلاکم بونلوا مانعا

 كتساقتود هرتلکنا یدرط كتسحلبا هسنارفو اغلاو یط الك
 هرتاکناو قعلوا رجا ها نیمز بسانم رب هرکص ندتدوع

 هرزوا قمنلق ددجت یبهقاس ٌ؛دهاعم هیسور هلیتلافک كنتلود

 كاملا وم"یدنفا هکیدلآ تلهم اهد نوک وا قرهب ری دهكرارق

 زیلکنا نالوا یرکسع هرف قغ . ردیلتمق لتا یتمدخوب .

 ًاتاذو کلی هقای ییرللم ضەب كلوبناتسا تیام یرایک
 یفیدناب هلرارپ ماطر هنس یه هد راهرح نالک هعوقو ءاضق

 . یدارو رارق هدلح راهظا کرو درلزطاخ یسهصلاطم

 سمیغو سم هلا هداعلاقوف تربغرب ندهبنس تموکح فرطو



 ی یا
 را 0

 عضوپوط زواجتم ندکیب هوب لحاوس یلفرط یکیا .دنرظ 1
 نوجا یسعا جورخ ندزاف و هتساعن ود زیلکناو یدالف هسعل و 1

 تمدخ قوح كنترافس هسنارف هدهعقوو . یدلردنوک ربخ

 . هبزژواهدافلآ ی راخ تو نشد نا ,یدل روت یار

 تولوا روب هر هزکص ندتساقا نک نوا یر تب
 رابدنا هدژ یلیخت هل رل هلک نالا ندرلهساط نکراقبح ندزاغو

 : ناد توا عفدو

 ینیرش یاول اشا میهاربا افا مظعا ردص ه روس نو

 بودا تفزع یرغوط هیهنوط ًابحصتسم ینویاه یودراو
 ماقماق هدنوباه باکر ناخ ر هدنمان اشاب یسوم هسوک ندارزو

 ۱ ۰ (۱۲۲۲) یدلاق

 را ) ۱۳۹ ۱ ید وعص کدیلار هد كاا یل رگ

 قمراقیچ ندرصم یرلزسنارف اشا نیسس كچوک ابرد نادوق

 نالوایاسا ود فدا وا زر هل !نوباه یا ود هرزوا

DIO ERG CRORE Sی  
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 0 AS هساعع تلو

 زوکیا ر بوردنوک بوتکم هباغا نیسح یسجابروچ هلاوق
 یکی ید افا نتسح ندشدلوا لیا بل ۱

 اشاپ نادوبق هلکمردنوک ینهبترم رک اسع هلیةبعم اغا ىلع دم

 مورو ندقلدوسرا حتفل ادعب 1 یاقوت رقم راز هرات و

 یزک.۱ تنه رکسع فلاوط ندک نادر راس ابا
 یوم یاغا . یدلاق ید اغا ىلع دم وللثم یرلفدلاق هداروا

 . دمو کذ شلدار نوجا تموکحو تسابر هدهسیا یا هيلا

 هام



 ۱ هدانا ندنامزواو هراضحا یتصرف نامزو ردمو زرو:

 اروا كو كا رارب هلساعر هطامتحا دعا وف و ردنقم

 هدیدم را لد بدل وا رہ صم طر اض لس ها )زار <|:

 كشر ادرس یرکسع قورو یشا هل ی كل ۹م شح رس

 ) . ىدا زارحا ییلصنم قسایر ۰

 هل تامظنو تاسرت اشا ورخ هحوف یسلاو رصم

 هملخ ی عم لس قورو یاب 9۵ رص یی دل وا لوغشم.

 ی راهف ولع هده سل در و تصح ر هز صعب هل دتصقم

 رادرتفدو ماف هنابصع هموفم شویج ندنکیدمهدیا هبدات اماع

 ۱ ه را رف ید یناشا ورسح ادعام ندکدتا مادعا ییدنفا اجر

 ا شاپ ورسح هلا اشاب لع یر و رل دلا اجا
 هاچ ىا

 ورسخ اغایلع دم . ردهعقووب ا كننک و طبع ندا ماود

 7 ۱ نوک هلرصم ندفرطرب هرکس ندقدرجاق قاشا:
 قاقش هلک مابق هتالتاقم هنازیرلوخ هلرانلوک ندفرط رکیدو

 ۱ یک یاب داف
 ۱۳۳۱ راد کو دن الوا تصا نیسلاو رضه

 ۱ و . یدلبا

 تل ود مزتام ورب دهتوا یصیاحت كنه رصم ةرادا نر آرای

 هدرا یداب ندقرط اشاب دیشروخ اغا ىلع دمت ندشیدلوا"

 زا هتسقیقح تالسم كملا یعوم یاغا هدهسیدلوا هبا رهظم

 هنصوصخ یارخاو عفد ندرصم هلقل ال وف هلغلوا فقاو هدندم .

0 ۱ ۱ 

 ا دیشروخ نکیا هدکعا دایر و وح



 ی ی

 NT رد هرات

 هح وت یکللاو هدنح هاترازو هنر هنسهدهع و دا ما 1

 لبا نایغط ړع عفر هنب یرارکسع قوزوب یاب طقف یدردتا ."
 هثداحو .(۱۲۱۹) رلیدلبا هرصاح هدهعاق یاشاب دشروخ

 ساقا كناشاب دشروج یر هدقدلوا ا هل وسناتسا 1

 کیا نمضتم نییحوت هاساب لع دع كرم تلاا یزید ؟
 قعلوا زارا یر هروک هلاح یاضتقا قرهلزا نامرف هعطق

 هلا يوم رم ر یداردنوک مرم ی اس ندایر
 ` هرصم هدهل لس ەفىطو كجا سسو ريهطت یرلقلفاتب هح دقا

 شلوا ىدوقا ةناد دور كانا لعد تفواوا

 نالوا هدنقح كيا هدنسهلاقم یاق اقرب هاا ندنکودنآ

 هلا سا ۳ ور ده وا شا ىلع درج قرهرد وف وا ینامرف ۰

 لئاوغو 01۷۱۵۹ ) یا امرا هنکللاو صم دا وا

 یدتک هشوخ هدهوسناتسا هلدیما كم هلئروصو هرصم "

 ردنا اغوغ ردقهنره هل راکب نلوک ردقهنآ وا اشاب ىلع دم
 لامعتسا ید یرلن | بودا ید قافا ءاضتقالا یدل هدهسا

 عییطلا e ی اا درد 3

 ا ا ۳ ۱ هد 7

 وا [هد كن هبلس تط یش د دا لیصح ی رصم و ا

 تلا یسهنس ۱۲۲۱ هلغمالشا هع راح هند رظن هد رله رص

 هلاوقو كالس نالوا لحام و هبا شاب یس ود رحم

8 
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 یجنزوقط ۲۸۸

 8 اشا یوم را هبحوت هاشاب ىلع دم یرافاحنس ,

 ۱ گم ردنکسا لاو واهیافود 1 اقفرت هناشابیردق برد

 رارب هل راضحتسا 4عفادم باتسا هرن ص ضعل شاد ىلع دم

 9 و ع قارشاو اغ یمضتم یساقا كنسودنک

 هلوسناتساو میلست هیاشا نادومق یرلرمضح ضرع يیدردتا مظنن

 لغ دمو عاجرا هکینالس اشاب یسوم هلکملیا مدقتو لاسرا
 هدلوبناتسا هلیروص نهر كب مهاربا یلغوا كوب كناشاب

 هدنسهدهع اشا ىلع دم رصم تلایا هلیطرش كمما تماقا

 یف رس

  رصم هرکص ندقدلوا عفدنم ندلومناتسا ی ۔انود زیلکنا

 ىدا شلوا طلسم هتدالب دیشرو هب ودا هلتع نع هسرلوص

 ۱ ۷ لرد رک لک شالوا هدهعزانم اشا لع دی
 هدنایرام نالوبعوقو . رایدتسا موم هترزوا رازیلکنا قافتالاب

 وا روح هدعاسو تعحر E E شد نیاقس

 هحوت لدم تلود راربغا نالوا رمضم هدنقح هلسس تمدخو

 ۱۰ ۰ فلطلت ملا يااا تاش ك قرهلوا تمرجتو

 هاشداب هلا مایه هنسهرادا نسح كتلایا هرکص ندنوب
 تاحالصا ینیدلوا هدقمروم ارحا هدلوماتسا كن رات ضح

 . قرت لئاسو قرهبوق هلعف عقوم هلتیقفومو رادتقا لاک یامظنتو

 - ,ردقجهنلوا نایب ًالصفم هدنلح هکیدالشاب هلاصحتسا یارمعو

AG 



 ۲۸۹ . هبناعع تلود رات

 را ا 2
 ہیادر' لصام ىلا ہد رمادا تارک ر تامرمصا

 ناخملسناطاس .  (۱۲۲۲ لرربا عی ) مف عوقد « جات

 تاددجحیراب را دکل لاعشاربخ لامآ 9 راکفا كس رلت د روح ا

 كعا سرت همظتنم ۱ هلغل وا فوطعم هنتهح تافرو

 هات وراب و هناخ هسدنهو كمر و ماظن 2 هناسر و هن احح وطو

 مراسم يرو تنکم و ی 5 2

 مادفاو تبشن هتلود یاوف یابحا هلکملب | داحاو ا زا

 شما تهنامرو رصع یعاودلا یدا هنس تطل لصاطاو

 شما ماتهاو یعس هلاخداو قوس هتیئدم دیدج كلسم یتیدلوا
 نالوا مظنت هلیمان دیدج ماظن . یدیا شعاورلیا هجیلیخو

 بداو یراسالو روط كرانوب بولاغوج ینا رکسع یلمیلعت
 تیلونم بلاج هوحولا لک نم یرامیلعآو طابضناو یرلهیرتو

 هدعاف ر یخد یرام زد لوقو هدرېش لخاد ل ی دلوا

 هدرهو شلک هنر هدلب شیاسآ مه هل لوا هدنلخاد همظتنم ا
 رونلوانظ شلوا هماع رده رهظم یانسح تنهملعم رکاسع

 زدالاح جلف ههکو اا نوشروف هب یتسد زل » نكل . یدا

 ه رقط یرحکب نالوا راک ھا هل رل همغن « زویمتسیا معن

 دا دی دح ماظن بک ناسا لک أم یرلهق ولعو یاس ورک

 کی یهو رانالوا زوطفم هلیکدشکتریغ یرحکب نالوا شملیا
 اد قرهلوا منم هران [ ید رلت دیا دابتعا قموصح هش

۱ ۱۹ 



Iباب یحزوقط ۱  

 . یعارتخا كنرف هدددح تاملعتو رلردا نعلو نعط هدیدح ماظن

 ۳۳۱ ی رفت یارادفرط اتالم قلوا
 هحال ییدلیا مدقت ا ناخ دارم ناطلس كکب یحوق
 ۱۱۱ سم مان نف ا تا ناکس هوو هدیزرط
 ریرحهلاسدرب لما «ما وعل اد ری مالکل 4 اللخ» راد هنوجوو

 . یدلوا نا < قعالکا هن اعذا ین هل رم هدهسیدلدا رهن و

 كاد نالوا رکفالخ نوجا عور ینهدیدح تاعظنت

 نا ول رو ک هدصوصخو و قماش ین رازغآ هلا هد دش جا

 ۳ ویاهعیطءدهسی ی هم یا مایا رایتخازارب کلب اشا

 رود صو الکو ز ا ینیدلوا نوحشم هلبا مرکو
  راشمامهددا كاردا زونه یر ها ت د نکرا تلعاو املع

 اب ملل لباق لقا احا هدیدح راکفا هبلع ءاس . یدنا

 ۱ ع اك رد هعاشا دد منرجا
 7 ندیناخ میلس ناکدنب یاقدصاو امدق اشا نیسح تچوک
 ۱۱ ادب ر وزا لا هدف رط ره بولوا رادمات ززو

 شو یترب هلک < ا اش راد لاحرا هد هدهسدآ یس وق

 هاشداب .یدا شار و ضد رعت نادم هنشلاحم و

 یربادبسمو نعوم هحیتل ود لاصم هدنوردنا كنم رلت مضح .

 شام: یرارسا مرح هحنسهبناذ روماو یدنفا دما یتاکرمس

 نالوا روهشم ود همتس یلزیک ید هجهرشط بواوا كب دما
 یادختک نالسد ۱ مهاربا لب ئاد قا مهار یحاح



ND AT را زر TE U OT ی ی PDE ROLE را 
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 یدبا یهاشدان دنتعمو ر یدنفا ج ا اع ردص ۱ 1

 .یدناراذکد راجو لاعف هد رل هسا رلت  ۳ راکو نیطف ران وب

 یسهسزخ دید دارب اب ندا و فاد هد وراقو درو

 یتاباشحو مراد ا هب وک کنز یک هکر ها هل قلطت

 لب راءرفاو .تافزاصم و رک لاوان لا واشغ اون ندبا تور
 هناسل هدهبنا بایساو رایدا مانشدو دسح راظنا ضورعم

 رارسا نالوا مزلا یسملت وط مونکم ::یدا شعا مدراپ برک“

 یدیا زوحاق ندرلښغا هدنرلمد هت شنو هدنرامز افص تلود

 قلوا هفنارقالا راش یی صعب نالوا ندنسهع دیدح ماظنو

 ترا مصاع . یدا روا نت اکیا د هلا ره

 تموصخ یهدنملع تنطلس ناکیانا یعاسالا فلاس یسهعلاطم

 رردتسا ریدق یس هح رد كن هماع

 نالوا ناس هرمشط .نکیآ هدزک و, تاب ا لاو ا
 هنسرلودنک كتموکح تاناغ تلدعم تا ارحا یرلکیهردو هنلغتم

 O ندننمن | راکتسایس تارئان قسملوا
 نالوا ,دهاتشم "ةدام,كتلود ناکراو قافتالا نصر وشراق

 رقاد هقاقشر ا لح 2 و ی ار
 . ید دودسم چح قرط بوسه وا عفد ندنهرش نامرح

 هیس وز هلنا مظعاردص نواه یودرا هدلکشم نامزر هلو

 خیش تلود ءرادا نانع ندنکیدلیا تع نع هنیوب هنوط نوچ رفس

 كناشاب یوم هسوک ماقمم اق هلبا یدنفا هللاءاطع لایوط مالسالا



 باب یجنزوقط ۷۹۲

 دی دح ماظن E ید کیا بولوا یراتناها دن عودوم

 لهو ود-عو فلاخم اکا ًانطاب نکیا رونیروک ندنراج ورم
 ا نده رقم تالماسم ییدروک امدقم یخ اسناب یسوم
 .هناسالب | صمصس بودا طع راضا هدننوحشم تاطش نورد

 اسند . یدا وحاقتنا ناتفرب شمرک هترارامط كناریک هلا

 روات كننهمو روم يا و نالوا نعلو ملل هدنرخآ و

 . یدا راو یرلالوط دب هدند فم بالود

 .یزافو زکد هرف هدنطساوا یلوالامیر یسهنس ۷۲

 لوق شمردنوک یسهسلا دیدج ماظن هز یراقاع_ كن راهعلق
 یا یاس بودا تواقش یاو عفر هلیسهمدمد زيا

 ..لیلخ نالوا یرلاغا رهن دا نسر یەتفلاوبا رب هدتمات

 دوم زیلکنا قیاس سیر رومأم هنیریمست رایباطو ییکصاخ
 . یدلوا لصاو هدامسرد یربخ یرلکدلدا فالتا ییدنفا

 یا ز فامرارشو ار ظن: هلاخ دادنتساو هنهفخ توانست

 یتح یدیا رارویبریدسک القع نانیرود یتفجهلوا زوسناماخ
 یدنقا شر ینطصم رادرتفد نالوا فورعم هلکد ایهک هسوک

 ءار ردن وک نرف] كس ییا نوکوا هنفرط ینطصم یفلاق
 . ردشملا ناس رک صیلخت

 هدنتتسن و فک هرات رضح هاشداب تنطلس یاقدصا

 .هلفوس یرکسع لب دح ماظن رادقم ر ناهو ربرقتو صنع

 تقفش ەدە | ا رب دو یآر شدت ا كرلفاع



 ۹۳ هسامع تلود رات

 كنسهعس ناخ ملس ملح عبط نال وا نایاش هنقالطا همس

 نازک کود ناق: بوبملوا یضار هنمد قلا هوج ولا نم اهحو

 ماقمُاق ندنراقدرویب نایمرد ینسوزرآ یسلرهتب كشیا هلتلوهس
 یسافطا هلتروص نسح كلەنتف هبهنوخ نالوا یسهنوع هلبا اتاي

 هتان عالم القا کو لاخ ادب ندوی هلو یو
 نایصع ثولو یدلیا تیارس راد عیسوت لاحرد بوشا ران
 دک دتا توق سک هیغا هه اط .یدشالوب هنقاط راقاحوا نوتب

 یساقفا كناد ر نوا ند كود لاحرو ىنساغلا لددح ماظن

 هلیهطساو رایدانم ندنفیدلوا هراح هقشب ندتقفاوم بودبا بلط
 یدقا دما یتاکرسو نالعا فرط فرط یوغل تددح ماظن

 1 میها رباو یدنفا مهار یجاحو كب دما ینسامو

 ریشکیا ررب ؛:یراویانو اقا فسو قیاس یمادختک هدلاوو
 [۱] یدلدا ناطلع هداقش نادم یرلهام ولظم رس قزل رز دلو

 میت همعط نیمولظم مقاطرب نالپروک هدنتفايق دیدسح ماظن و
 بولوا یرلکلید هقش ندرلنوب كناغط لها . یدلوا ابقشا

 یول یقالخا نساح كنسراترضح ملس ناطاس صوصخاب

 ندزغآ رب چیه هقشب ندنرلاعد ريخ ندنفیدلوا شملیا نوتفم
 نارادرتم نیت هن یه رب ول یشا نکشماعا رودص روس ر

 ناخ میلس اطلس تبقاع كرها افتک | هدهلردقوب رارشا

 ةتر كتدنفا فیطللادبع یئان نابق ندرلنانلوا باط یثاب [۱]

 . ردشلدیا لتق هدعب قرهنلوا لیوحت هبهیکلم یمهیلع



7 ۳ PS 

 باب یجزوقط : ۷۹

 ناطاس یراهدازمعو تمنع هن و اه یارسمرح یراترضح

 . رایدروین تنطلس ریرس سواح عبار ناخ یفطصم

 تلفغ كنادختک هاربا هنسلوا هدیسر هبهحیتنوب كنهعقو

 . هتشررس یاوک كلبا اهد . یدشلوا لخد قوج ید كنناماک

 ۱۱ ۱ شاپ انا یموم الوت نااار هللا تام
 . رادقمر ايو هسلوا شعالوط هو یی راص كندتفا هلا ءاطع و

 هنفوخ مشج كنايقشا یسیداراب كنبراکنوس هلیقوس دندج ماظن

 ردقت كلذ ) یدبا زسهمش ییالحا ناه كنهنتف تعم هسا راج

 ۷/۱ ( میلعل ارب زعلا

 .هدقالخا مراکمو هدعط تمالسو لح هلاراشم زایرهش

 اعهولح هدنسغ یایوروا . یدبا نیرونلا ید بانج “یا

 تور عبانم .یثکت كنهدیدج فراعم نالوا

 ۱۱۱ لا و یار ام نالوا وص د اشرف واو تیم کن

 دلا هلس .هدننابم یمالقعو ارک كنسهمبت نالوا غلاب هسوف
 هدیناهعزخ رات هنس راودنک یرامرو ردقتو كاردا هدایز كاو لوا

 هاود كنهماع نکیا شما اطعا تینمو فرشرب كوس

 .هتکلع شاو شاو یهدددح تسندم قرهلوا هنفالخ یداقتعاو

 ۱۱۲۱ د ا ا یاظتاو تر تاو لاتدا
 زارا هدنصوصخ یاقیطت كنهددج دءاوقو ینریغو تمہ

 قلو زوس نوجا فیصوو حدم یاطفو تیارد یتیدروس
 قلوا تکلج یاوف د ؤمو تلود ناکرا ددسح بولوا نکم



EAEهر اه و سا ی ی و ی  e e he Eنا افق شر یا  

 ۲۷۹۵ ۰. . ۰ هینامع تلود خرات

 E GE AF ه دن ران واه عبط ٤ ردراشم روس زارحا قح کرس

 لکد هدنتدس یرلماظع دادحا هرهش نالوا فورعم هللا لاعفا

 ربح نوسلوا ردو م وح ض یطعصم ناطلس یرلرقم تتاح راد

 راقح هلوازاح هدیناونع تنطلس تلات یاب ید اهشلوا تنلاعف و

 قح هلو شعار قر نامژ ر كالهنس یللا قرف هبلع تاودو

 ترطف كرام نابلوا یضار هنسمنخما هلس كنهشرف ر . ىدا

 هلازا یساس فوخ ندنرادرع بلف كنهوخو هلذخ یراهنسح

CTا نوک روت زر ی  

 رات نوسرو و یدلوا اهو وع ار هکلم داوق و

 رو شمشش هلن هس روا هد ه رادا مامز بولاق قا یسا ونعم

 نوت هدا لاقتنا هیات ناخ د ومع ناطاس یه هه یوق تسد

 قفا حالف حابص قرهلریدلاق ندهروا هللدیش لاح عئاوم

 ْ ا جاهبا ہرا رون هرس ندقفوت

 لاطاس نا عیار ناخ ییطصم ناطلس دهء

 لا ا

aA 2 Qi 

 تراع۔ر لارما .  عیار ناخ ییطصم ناطاس
 ماقم قرهلوا هدنفالخ كلسم كنفرمشلا هاب فلس یراترضح

 كنەب ركع فونص زلوا رولوا عقاو یراف مشت هتطلس

 نالبربتک هدوحو هلا اف هح وب هدشاتس دهع هلرتارابحا 1



  ara hE Satوا یر را ی و یا ۱۸

 باب یجحزوقط 7 ۳۹۹

 ٠ هعفا تادیدحو تاحالصا ندا لولح یتقو یفاطتقا كننارع و

 ٠ یدلدبا اقاو هداعا هعدق مسامو لوصاو افلاو عفر هیلکلاب

 .یدلرون وکو رک اهدردق رصعمراپ هدیقرت قیرطتلود هج هلو و

 یرکسع نوتبب یراتنطاس دهع نروس هام ترد نوا ًابیرقت
Eیوم ماقمعاق : رد هجا روص هلن رل هن ایعاب تالخادم  

 كلاحرنالوا لوتقم الا هجو ر هاغل وا روهنکو صغ هلتاغ اشا

 ۔ وعلم لاعفا هدهسیا شملبا هرداصمو بصغ ینسهربشک لاوما

 هاقعتسا ندنعدلوا روضح هلیسهشی دنا یتحەیملاق هنا كس هات

 هرکص نوک نوا . یدنلوا الجاو یی هه سور بولوا روح

 یرا راداوه طف بوبل وا لع یخدیدنفا هللاءاطع ماسالا خش

 ررقتو اھا ینوک یستربا قرهردلاق ناغزق ولقاحوا هلآ اقلا

 ۲ اف <٠ ادا هلازاعم تقم هكصن دنا و نايدردجا

  قرهلوا اعورو ثداح هدیدح لئاوغ مو لک . یدرو باتو

 .یدلکد یلاخ نوکر چیه ند رتفو شروش هنس تنطلس تاب

 ینتوخو ردن ولهبسور = . مروا یرررا لاوما
 . یودرا طقف یدشلورلیا یرغوط هوي هنوط هرکصندقدلآ

 هدهرتسلس هللا دعت و عفد ندیلاوح لوا یمشد نواه

 تینما نداغا اول یسافا یرچیکی . یدبشلوا نیشن همیخ :
 هدا ثا ینیدلوا ررقم یبدات و لرع بولوا بلستم تلود

  قوهنلقیا رلیرجیک, هلکلک هعوقوینأخ یتطصم سولح هدلوبناتسا
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 ۹۷ هسنامع تلود جرات

 رب هن و اه باکر نوجا ترادص لدو رابحا هزارفیاشاب 3

 یلچ یظفاع یزاغوب زکد قآ . رایدلبا رایستو مدقت یعومع
 هب هرتساس هح یعوط قرهلل وا بصز مظعا ردص شا ییطصم 4

 یهدلوبناتسا هدننب رایرحیکی ۰ یدلوا لصاو هنوباه یودرا

 یراگهدارو هدر راشمسک نوت یلاحر یهداروا نحراشادقرا

 ریز اغا ناو و ندنکیدلبا نارود وکتفک یک ودب
 فیعض كب یو اه یودرا وشراقهبولهسور بور وب دیک هلوبناتسا

 ینساغایرحیکی دن دح نا ندنشدلوا ظوحلم راز هداحرب ۱ 1

 لاک هدنتسوشراق مزتسلس فا هلسملبا فطلت هلترازو هحوت ق

 . یدلبا زواج یدح یناغطو وتع بولکح هنسهطا شالءهرق

 تئابخ دوحو بولیروا یو ید كنآ هدیدرطاب رب طقف
 ۱ . یدنلق "هلازا ید

 تاحالصا نانو هدنواه یودرا هرکص ندتنطاس لدست

 چىم ا تاعیایمو یدنفا ناس یجوتکم ندننارادف رط

 یدنفاقفریسادختک رزوو یدقا نمار لوا ساحو یدنفا

 یشان ندنراتبنما مدع ندرلابروز یدنفا بلاغ باتکلا سرو

 احلاو رارف هرس د رل اشا ییطصم رادملع ياقا قحسور افعتسالاب

 نکیاهدنجنا نارحر هلو نو اهیودرا نوسرو تکرب - رایدلیا

 هلاصم دقع هدتسام یراروطاربعا هسور و هسنارف

 هکراتم یغد هدننب هیسور هليا هیلع تلود ( ۱۲۲۲ ) بودیا
 هلغمنلمق ط رش هدنسشهدهاعم تبساس ی وا ی اقاعتمو



 نم باد یجزوقط ۳۹۸

 یدیشفلوا مظنت همانکراتم لیتر ااف یار

 .یدتنا تدوع هب هب ردا هرز وا قلوا ناشن اتشم نواه یودرزاو '

 8 قرثلوا رومام دب هلاکم هلا نوا و كن دنفا بج ی ریفس سراب

 ا یرهش ( ۲7٥0او هقسناد) ندرلیلاہس ورب كل اراشم

 هکراتمو هاصم كنیدنفا دحو نالو هدنرار نامز ییدتسا

 دا شمللا قنس یراهسانس تمدخ اخ هدنزاسنارفنوق

 دع

 زارف رسنارفالانیب ود ییطصمرادقارب هلیسح قلوا یرادقاریب

 ,لیعاممالغوا یلکنسرت یابعا قحسور ادتبا اغا ینطصم نالوا

 هدنسانسا یسهعقو هنردا كملایعوم ولجاد هنتبعمو تهدخ كناغا

 لا و لصاو هنغلنابعا قحسور هرزوا یمادعا و لتق عوف و

 ۱ هل راهظا تقادصو ضحع هب هنس تاطلس فرط لاح رد بولوا

 تسکود سود دز هلئسو و تمهو یس هنسهملغاط كنتعح هب ردآ

 هلی هدهسیا یا اغا ینطصم ردقارپ یدیشملیا تیاعرو هجوت
 .  دنمتهدر روطفم هباعرک قلخو مجلس لقعو روسحویرح

 تودارادتفاو راقودس زت ها هنگ هات اعا قحسور هلغملوا

 "ةافاكم هفلراک ادفو رارب نالیروک هدنشادب كن سهللسم هسور
 ..ترهش و شالوا هیحوت یتلایا هرتسلس هلترازو بنر هتسهدهع

  هدهرسلس نواه یودرا .یدا شردنرا اهدناق ر نوطسو

 . كئسهب روا لرهدیاتنشن ندنغافاع قحس ور و ا میام دوش



۱ 
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 ۲۹۹ ۱ با وب را
 ےس

  هناشکرش عاضواكناشاب ناول یماغا یرحکب هدهرض ینیدنلو
 ینعصمیلج مظعاردصبولک ریغآ هل اغ هنسودنکیسناخاتسکو

 ندود را هدلاحرب نور ندنیدنوا وا یسهرا ید هلی اشا

 یرلاحتلاهسدزت الابهحورت .یدشملنا تدوعهغحسورو تو 9

 هک روق نوا" كملس ناطاف مدلدروک یهالسو تنالس

 تامدخ نالک هعوق و هزل ود و ند هدنشنطلس دهع نروس

 .یرتفو نازح ینیدلوا واحودكتلود ه رکص ندنلازتعا و یتاباغسب

 ' .هرادملع یرلر E ۲۱ هدا دادعت و داب يقيمتو ضل ع

 ها تارک اذم هدنرانب ناه و اا هح وا ید

 .هلسمان ی اراب قحسور .رل,دلبا ادتاو عورش ه هاداتسا تاششن و

 كناشاطف تاذش یعاسالافلاس ناقارب ترهش هد اع رات

 هل وساتسا یاشاب یطصم رادملع هلا تاماعهاو تاسر هدلو هن
 ۰ ۵ ر 3 1

 هال وا شخلوا ناس و ر رج اللصم ه دید وح مراد یرلکدرتک ۳

 را ومان خرچ نکل .ردشهلوا رظن فرص ندنساطعا تالصفت

 ناخمیلس ناطاس یلزا رد مکحاب بویمربت همانا یبرادوصقم

 E ظقاتواغا رز ابا تاک
 .ینادمص نوص ظوفح هلبراتلالد هفلقیروج ندنرلهبراج نواه
 .مدنرلشاي تردیرکب یرلترضح ینا ناخ دوم ناطلس نالوا

 ۱ . یدروس تداعس كنروا سولح



Wee.باب یجمزوقط  

 اطلس نبا ینأث ناخ دوم ناطاس دهع
 لوا ناخ دمادبع

( ۱۲۲۳ — ۱۲۵۵) 

 سولج -- (۱۲۲۳) یہا دص كناماب یفظصم راما
 برع و نایعآ هترادص اشا ینطصم رادملع هدننا یناخ دوم

 ملسناطلس قرهلروس ریرقت هدنخیشم ماقم یدنفا فراعهداز
 ههم صاخشاناللو لخدمیذ هدننداشو تل نع هعقو كد

 ٠ هسوک ق سا ماقعاق ندهوخولاثم ینیدنلوا مادعاو لتق یرحتلا

 مالسالاخشو يداروا یرانوس هدنرلافنم لرلاشاب رابط و یسوم
 رارکبعیضاق نالوا یرلابمه هلا یدنقا هللاءاطع لایوط قیاس

 هب یدنفا نعار ندنناراب قحسور قسنادوشو یدلداب رغآ و ین

 هده سور, اشا ىلع یدیس ییلس بوناوا هحوت ترازو هس راب-

 ۰ یدلوا زومان هتماقا

 ندا مور ۳ هلفلوا شاهدو ترس هلتاغ ددح ردص 1

 و شهرت یرکسبع ییهحرتق لکیهلا تیم ردق كس نوا

 رودبو ود هب یدک فود دوس راب رحکی ندنسوفروف كرانوب

 نالوا تلا هغ وط توا هللا هلخادم هتلود روما هدشاس

 | تنوکسوب .یدملاق لاح هاهدكف هدنر چیه كرازون وق وف یسا

 . قرەلوا ثبشت هتموکح لاصم حالسا هدافتسالاب ندتنما و

 ناذفتتم هدننمض هیلعتود ماهم مظنتو هرفسلاوحا رک اذم



 ۳۰۱ هنامع تل ود ران

 .قوا زو نایعالانیع هدبلوطاناو كب لبعاسا یزوریس ندنابعا

 نانع هرق یفرصتم ناخوراص و كب نامیاس هداز رابح یفرصتم
 .یسلاو هسوق ارخوم و رک ادلع یرلتبعم اغا رمت یلغوا

 هاما کف اتا یضاق یرادفرط فورعم كلا هادیدج ماظن و

 هاب راقلوا توعد هلوبناتسا هلیسایاق دیدج ماظن ییدلس هيالپوط
 .نکیا ندهبلغتم روا هیچا افصا یتلود ما مهلاراشم نایعا
 رادلبا تباحا ناه هنسهمانتوعد و كرادملع یشان ندن راداععا

 لامالام هللا هعونتم شوبح هدقاق وارد یرلارګ لوساتسا

 :یرابروز یاخوا نکا ضن رخت ةلود روما ادا ن هوا
 .بابضا نلناتعا«نالاسالا فاس ید کف رر یک ہرا

 رونه ييو: نماد یوا اصق
 .هدردقت ییدلیا تدوع یرفس هیسور نانلوب هدکشم فک

 .نامأتو بلج یرانو ندنکودبا راکرد هلک دافتسا ندنراودنک
 قرانا و یتسهمان تبنما هنرلوددک لنهبنس تنطلس هلدصقم

 هناخ دغاکنمضتم ییسهلماک تعاطعاو داشا ههبئس تطاس فرط

 ۔۔راشم نابعاوتلودلاحروالکو هل اب قر هل زاب همان دهع رب هدن رصق

 یدلروس حشوت و قیدصت هل انو ایه طخ یمالابو ریهک ندنبناحمهل

 هدهتنیدلک هرازطاخیمافلا اک كتغاحوا یرصکیا هد رس وا
 .یضار یم ههقح ٌةعلاطم رب تاود ناشیدنا رود و القع ضعب

 كنبراقاحوا یلوق ویقوقلوا مئاق هنر, دیدج ماظن طقف رایدلوا
 یکاسع لمعت لما دیدج ناکسهدزوا ملو اراعا نیسجم کس
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 باب وت ۳۰۷

 ۰ .a یسلاو ااا تماقا

 ۱۳ دو انا نامیلس و عطا و داهج .,یدنفا جیم و
 .یبدلا ماود كنح هدهبنا هتسهدمب . رب دنلمق نیغ یسهد 9

 تصخر هرانابعا هلطرش فلک هارفسم هلا هملک دونح هدلاح

 ۱۳ ع را يركع .ندنکینازیو

 جاغا هرقو هبراه و نیش دد ,نلتعلخ وزارت ویو راتفاض هراتوب

 ناو ال فلت و ما كنر ندا لاغشآ ی رله یتلجناس

 یک تراشا هنلوصح یعومع قاغا, نابعالا و ناکرالا نب رلزداح

 . یدیشلوا مظع راسم نح وم هحقلخ هلغع وا دع

 ,میاصم ۲۷ ) یافر كاا یفطصم raz ہور

 هنلاوحا| کال ومناتسار ارب هاشم و تبالصمظعا ردص - ۳

 - رحیکی ات الوا ر دمقلود روما مو یدنک ې .ی دیاففاو ربع

 مده ندفارطایملاراشم ردص قره وا دقتعم هبت ولغم املك كلراب

 درزا یخد یراودنک و التم هفوش و قوز هلا یراوج ناللوا

 ۱۱۱ ا اار يدا اعا هماعتحاو تاراد
 فرش ناضمر نکیا مزال قمردنلوب عمتم ییرکسع ییا مورو

 مسق و رفت هشرافاتوق الکو /ةرفاسمو مراتاخ هلبتسانم

 نیش اب یک نوک یانسحو نالینوق هلعف عفوم هکوبلاح رایدلیا

 ماظن و رلراوحتغم نالوا ررضتم Al ندهددح تاجالصا زالوا

 نوجیساحمكنسپ دبروت نیا مور راب ر جیکب ندیا ابا ندکمرک هنتلآ



 ۷ همنامع تلود نو

 هدن رلتقو كاسما یسهحک ردق یحندب یعرکب كرش اض 1

 ناکرا ار یاقلا هللا موج هبیلاع با "ةت رایرحکی

 قنعاطو لفاغ ید و ءیلهحرقو الا ريخ چیه تل ود ۱

 نانلو هدیرادیص راد رادملع ندنیدلوا شقلو هدلاح رب

aیاعم قیرح و یسمالک دادما هدهسا دن | ماو هب هعفادم  

 نوقط نک رر وک دات اس
 صن داوا وغم فا یر ا

 هدهف كرەر و شا هب هن احح ا هحلاق ناوتیو دیما اب

 ید یسودنکو اوهر یتش ردق زوبحوا ییا نالوا هدراوحو

 .یدلزوا ابقعراد مزاع هلسهبراج ر و ینداق شاب نالرآ ندشناب

 :یدا راشلوبوق هاش ین راقانوق الکو ندفرط رب ایقشا
 هدیلاع باب هدقدلوا فقاو ه هنت روهط اشا نمار نادوه

 يسوق هنرداو قع اق یی رونق هعلق هدر یح هدا هناعا هرادملع

 e نوجا تما ,دادما ءرابرجکی ندحراخ هت راف رط

 9 کیا ربا تقو ةتافا ۱ هلا یاد هدوهب یک كنو

 اش لع یه رحو اش یضاقو لازا ياشا ها یا
 ینوک یسترا.. یدناوا بلح دواک یاربب هلدارفا یراتعم
 تربغ طرف كناغا ناملس یسهدرک رس همظتنم ی ندناب رب

 ناسا ددانع عمم ندنوباه یامتود ندف طور یاد

 تشهدو فوخ ی دلاص كل رلهلک نالا هنس وق اغا نالوا

E E EU DLO ERNE E SEE 

 یسهنس ۱۲۲۳ رایدا هدقعانق یناغزق هتفو و شا

 ۱تا



 باب یجنزوقط ۳.

 ١ هحدقا اقشا بوصراص ندنلع ىلا دما نان كن هبغاب ةفلاط

 . هللزاب مارج وفع یلاملع رودص یرلکدلبا راضحا هنسوبق اغا

 . :جورخ ندتعاطا ا دعامو ايد رد وک نیا روضح

  بوطظ یادص بولروس نازرا یهاشدا وفع هلطرش كماعا

 . یدل وا عطقنم كه و

 ینوک هفرع ىست ربا نکرونلوا نظ یدتب شا هلتروصوت
 لبق دافا ندکب یتشکرب هدنمان دم یلهردنق ندرایشاب ابروز
 ۳ یا سا ودنا نوکس واتر بودا دانش

 شویج هدنالتاقم نالک هعوقو . یدلوا لاعتشا یازفا تشهد
 فلت ریارب هلبا افا ناعلس یرلهدرک رس یغوح ر كلهمظثنم

 ۱۱۱ اره دارا یعاس دنعوت .هلتترکع ةا لاها تولوا

 هنلکتت كتارشح زسیدا ندا شیاسا و روضح بلس ینوک

 یاعت هتکح سان نالد هداس ماطر نکا ندهمزال یرامشلاح

 شان یضاق راحان ندنرلکدلبا قارادفرط هرانا ًالعف "الوق
 روح هرارف یدنفا ىلع یلهروم ینما هاسرتو اشاب صارو

 هنتف باب دس ةلبطرش قعلوا وغل یغاحوا ناکسو رابدلوا

 یکلتفیچ دنولو هیمیلس رایرجیکب ینوک مارب یستربا . یدنلوا
 یتارفنو ناطباض همظتنمرک اسع نک هنرالاو قارحا ین راهلشق
 رای دلتا قاقش مع هللا مادعا

 ا قفر نیا و ندنناراب قحسور هدهعقو

 یضاق ندراندا رارفو امتحا بول زا یدنفا ناست رادرتفدو



 اعتلا هنس شب ترد اتاپ مارو هدهالع نالوا یتکلم ا ۱

 افا ا E ندکد لبا مارا هدهيسور یيدلبا

 بولیراقیچ هنادیم ید یدنفا ىلع یهروم هلا یدنفا جنو

 هعقو كرکو هدهعقو وب كلوک . رایدنلبق هلازا هرکص یا جاقر
 كدا بولت دا اما تاودآ ناکدید ما هڪ هدساخ ماس

 ییدقا ب ہا رار ابقشا. . یدلازآ فوقو بایرا رالک

 ود کفار كود هدهسراشمتسا كجا فالتا ید

 ۱ ..ردراشا عنم املع
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 ی د شمام روس هلس یا نرل اا كناشا قطصم رادملع

 هنلوا افضو كلفغ-تبم رل القع نایک لوا ونک 11

 ۱۰2۱ یدا نک تمودر وک شبا .قوح همدا و رایدنا

 ردشمافوا مقاو یلزسیدا هنوک وب كنولقاجوا وریندنخمرات

 هتد رظن یه تاقسسو تامظم كنب رللود ایوروا

 یربلاحوب كلب رحیکی نالوا ناینامنع هایس ةدیزک نامز ینیدنلآ
 شا قق ینحهلوا رحنم هدکلهم جات یک هن یلاغت هلاذاعم "

 دو اطا ناله هدنس رو شرور A كنمزرکم معو

 راهلیسو هنت | ارجا عیرست كراهقو طباض دایرهش رب یک ناخ

 اهد هل کم نوا قد نوا یلدا لگلوغ مه یو
 س وحنم هد رات ۱۲۶۱ تا قرەلوا بیس ه یرارطضا و

 . رذعلردن وس افق قاحوا

al۲۰ ِ  



 ۳ ۱۱۱۳۲۲۷ ) ى قامت ا < یرفم ۱۷۴۳۶ را ور

 الا هلع ت ودیتهدهافم تات هلهجو یتیدنلوا ناب هدوراقو
 طار ندغیدلوا یواح اک "کاقشا لبا هدب ولهسور

 ۱ اوت یدیعموا ع کوس رب درژوا قاریدعلارق منا
 ۱ ىدا . نخ صریفس ندنکعهلبدبا هرگ اذم هدس راب حا

 کارا لس ناطلس یشیا ن ما هدهسنا شمل ا ندیعآ صخ م

 یالوط نه لات نالئدا «ملا واشم كره ر دا لاقتنا هنتاذ

 ۱ هش ر لدا رک ادم نالک هع وقو 4 تلود ا

 ا ا اول هت ن نیلا لما
 مازعا هسدزآ یادناموق هسور نانلوب هدد کلم یدفا بلاغ

 هنتاود هیسور كنادخ و قالفا یراصخ م هیسور . یدنلوا

 هدفیلاکن ربغآ هدنقح ناتسکرجو هسرص رارب هلا بلط یتکرت

 ٠ اوا ندبرح رارقو یداریو رارق هبرح راجا ندنرلهدشو

 0 دیدجت هلیناصخ رم یدتفا بلاق سید هنو هللا هرتلکنا
 I . یدنلق تافاصمو

 ۱ ۳ ناسلوا بصا مظعا ردص هدنسهعقو ا تاب رادملع

 ترادص رهم بولوا لوزعم یثات ندنرادتفا مدع اشا شم

 یدارویب اعا باشا ر ی ردص یسیلاو بلح
(: ۱۲۷۲ . 

 تح e ادا کرک رو لیعاپسا راوله سور

 , یمشو هراو كرمدا زواج یهنوط رار هلخع وط هدد رصاحم



 نواه یاو“ یدرلشملبا مو هن دزوا ی راهعلق و

 ردصو شعلبا روب هتمحر یتسهقرف نمشد نلک هنیرزوا هنراو

 ناول ندنیساا نوباه یودزاو فا ایض فسوت ا

 كناشاب راتخم هداز اشاب لع یینلد هنو اغا یا غا |

 هرتساس تیام كرهلبدبا دعس ندب فرط یتمش ادعا هلب رات

 كن هن وط هلا شحاف مازهما هددیدش لاتق نلک هعوفو هدنهاک شب

 ردص هلک عا لولح اتش مسوم . , یدنشم وا عفد هنسهه ها

 كنه وط ردقن یه بورتک هتساتشم یمش یوا یودرا ا

 یدب یل ا هدهسیدلوا نایاع یک کرک تلاع اا د یو
 دادما یرلهعاق لساراو ۳۳ نالوا رو سج ور ندآ

 هدهق رش دودحو رایالوا نمشد تسد راتفرک ندنراقدمهلآ

 هروهط ل ا تحوم ین نقل زسقافتا كناماو ةالو
 بوک ه هشر ود هلا هبلک تاکرادت ولهسور هت یستریا . یدک

 هہلغ هن رل هز رقم اشا لدخ یهشاشوفو el یرورسو اشا ا

 دیهش یناشاب لیاخو ربسا یاشاپ یرورس هلبا اشاب ابا كرەدنا
 كرەدا طیض یرلهعلق قحسورو هرتساس هرخ الو یدلبا
 .یدلیا قوس هقرفرب یرغوط هراناقلاب یخد ندنرزوا یوکی
 لیفلرادفرط دیدج ماظن هجرایرجیکب اتاذ هتیرزوا تاعوقووب
 ماقم لكنا افیتسا تاپ ایض فسوب مظعا ردص نالوا مہم
 یر ندیرضو ندرح بارا هدنسسشاح زادملع هب رادص

 لاشرا هب اغا دا ز۷ یر لشارا نواه رهم ندنفیذلنارا

 4 ۱ ۱ ۱۲۲۹(۰۰) یدارویپ



 . هیوقت هلبا رک اسع یی نوباه یودرا هدنلواح راب لوا

 j هندادرتسا هللوص هسرزوا قحسور ددج ردص كرەلديا

 ىزا وۀ سور یهدنراف رط رط هګ ر ودو هرتساسو یداوا قفوم

  یسلع هنفرط وشراق كنهوط نا کیا نمافلوا لکتت زونه

 لیعاسا یزورتسو یاشاپ لار یسلاو ندو ندنتبدشل رارف

 e بخختنم و ید و را ما هتافلق ی

 لارنح ینادناموف سوز طقف . یدلا راز ۱ کرک

 .ینسودرا شب یو هدار یلنلد هم دبا ا فوز توق

 قرف نالوب هدنقرط وشراق كنهوطو رامورات بوریدصاب

 ..شویج مظعا ردص هلکس عطف ی راتعحر طخ كن هماللتسا

 3 رطضا شت | قرلوا رسلامهمو هریخد یار هل سوت و وم

 . نالعا هتلود هیسور نویلپان هدماکه لو یدلاف هدنحا

 هلیرالوا رکشهاوخ هحاص دقع امر راوسور بودا برح

  .كنویلپا دهسا یاد كلدا تافام ربح هحنلود ردقن هو

 باقم هنلزسافو ییدتا هزب 2 سا تدسلت امدقم

 هم یدتقا بلاغ A هلفعلوا لبم هحلص

 Ms ۱۳ ی )ر یدللوا هاصم دقع هدش کت

 ۰ ( ۱۸۱۲ سیام

 oi 1 رنشوا نتوخ یمهیساسا" طارش

 ed ند وص تورو هکر ه ولهيسور كن رلهعلق

 n تالب دعت e یخد هشدودح یلوطااو

1 
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 WA هبناعع تلود جرات

 بولوا"یراهدام نالها كماکحا یهدهشاتشدوهع؛هادنت |

 هنت عو تفطاع كن هینس تموکع ها زایتمار قفوا راولبرص
 هسامع دوخ الا ره 7 ۶ یهنوط ر 53 ]1[ یدل وا لو

 هسعل وا لم ناه هحلص" لرد كرفدا تات اهو تومار |

 یسهدهاعم شاب هليا هنسور یالوط ندن رح نالعا كنهسنارف 1

 هبولهسنارف هکءهراح هن طقف یدبا لمتح قعلوا حلص هخنماکحا ٠
 هکنوج یدا هدایز ندتموصخ ههسور تلود راربغا نالوا .

 فک ص ندقدردشزو یلود" هنا هرتلکناو هنتس ور تك ویلپات

 هو یو هدراب هلماعم ید نیس وک تقاعتس و دا تی

 ِ یش 2

 نایب هدالب .  یعقد عفر كوديبار مزاحم لا

 عاوناو امغیو البتسا یتیشرش نمرح زا هرزوا ینیدنل وا"
N.راشمشل رب و هدهعرد هرکص ندکدلبا ارحا تئاخو  

 .یدشمام هلقا هنر اکو عفد یشأت ندهیلخ اد هثدحتم لئاوعو

 دغو زنک رب هدنمان یرو هرق رلولبرص یسهنس ۱۲۱۸ 1

 یرهنرو بدأت طئاسو بودپا نایصع هلیتسایر كانسایهک یوک یم و
 یرلعوبتم یرلنآ لود هیسور ده وبشا. ی دنا هدقفلق لاصعسا "

 هکوبلاح بودنا كر هنتجضو تقفش كنيهاشداب تررضح تاذ نالوا
 دشرزوخ مظعا ردص ندن ر کد عوجر ندیایصع اک نناقش برص

 تعزهو تببخ راتفر 1 ات ییایقشا هلملاخ دا هب رکسع ٌءوق اشاپ

 كرهلا هماقاو بصن نیظفحسم و اما هدر هملقو قر هالب وط یراحالسو

 1 ربع( تدوم وساتما یەت ۹
 هل



CAالا بخار  
 ا

۷ 

 باب اب جزو ۳۳۱۰

 ٠ از عقد هلکملبا رادتقا بسک هدنکلیلاو رصم اشاب ىلع دم
 مازعا هنی هليا هیفاک و ییاشاپ نوسموط یلغوا قرهلوا روم
 نیمرح هنبرزوا هدندع تابراح نالک هعوقو . (۱۲۳۹) یدلیا

 هدم الوا هدنلئاوا یمهنس ۱۳۳۸ قر+فتل وا صیلخح ناقش

 ۱۳ اا تیم کم هاوو كروم
 .یدنل وا عضو هاو اهن تاس هفرخ هلا یالآ مظع هلغعلوا

  كرهدبا تع نع هزاحح بناح تاذلاب اشا ىلع دم هدمب

 ياك دوس خیشو تماقا هدنیهرش نیمرح ردق هنس یا

 .هلکمردنوک هلوساسا بودا تسدرد هراب ما ینيماط نامع

 كاما ىلع دم . یدنایق ماد عا هدنهاگشن کوک یالآ

 ندنکیدتبا تافو خم اشا نوسموط یغوا هدنندوع هرم

 2 میهارا ی ارو هنر-یللاو مدح نالوا لحم

 2 ّ اعد هنس چاق ر هلاراشم یاشاب . یدلروس هبحوت هباشاب

 :یراعامجا زکسم هرخالاو مادفاو تمه هنلاصیتساو بقعل

 .تودا رسا یهللادع یلغوا هللا دوعسو رخت یهیعرد نالوا

 هلوبناتسا رار ر هلا تارهوجم یرلکدا قارتسا ندهرهطم هضور

 راما ندفیس ٌءرطق یسهوعو دوعس خيش ندنکیدلبا ماعا

E A Aیدنلیق رایستو هداعا هنسهیلاع  

 _ ترهش رفاه هینانع تلم كناشإ ىلع دحم تیقفوم وبشاو
 1 ۱ . یدلوا تعاب هت اشو

 2۱۳۳۲ ] طبع یقه اما هل
 س
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 1 و هينا تلود ع

  (NYندقدلوا فطر یسهلاغ ناهوو یرفس هیسور .

 لکت ندرانو بونلوا ثبت هنسهلازا كنم رلکیءهرد هرکص

 لثق یرلابمه راو یلغوا نرود غاتطو یجتویلاقو یلغوا
 راهدازرابحو رلهداز نامع هرقو كب لیعامسا یزوریسو مادعا و

  ۹۳رک اد رو و بت هدتعاطا رک و ندن وطس باجعا

 و

 ندتساداف یلدا اناذ اکا لغ هند هم یشااو ها
 هب هنس قرف هدملا وح ل وا تولوا ندتعاحدو تارد تاوزاو

 ترق  eادا اس و رهش يیو هسا فا نام و هدتم

  ۱كلام هرلکلتفج میسح زواحتم ندزویکیا هدنراقاجنس رتسانمو

 لوک ندنوک یتکمو تباهمو یورو ترهش ند دلوا
 یدیشلوا عیاش یک کرک یناشو مان هدیونج *ییامور قرلوا .

 هدنشانداح یرادورو هرصم كرازسنارفو هدنرارفس هیسور

 رکیدو ترازو هباشاب یو یلغوا نکملبا راهظا ءروربم تامدخ
 قلئاربمریم هیاشاب دم یدقحو ء رلاشاب لاسو رات یرالغوا

 راشم نوت رلفاحنس نالوا هدراوحو هروم بول وا ناسحا

 زمنکچ ندنایدعت هدنقح دارفا اثاب ىلع .یدرونلوا هیجوت همهلا

 تعارز ریو قرط میظنن و یس هيس ساس تامدخ هحیتل ود هدهسیا

  0 0وا کس ليما ی یوط یت حجم - قرهل وا .د ومشم یسهعفات

 یدیشلوا و هنس ر همظتنم رک اسع ر :دق ك .

 تم هوا  eلغوا هوس كناشا ع هک اغا



 . ندیم لالتخا رب ندنفرط یللد هبت ردردب معاق كناشاب یو
 هحل ود ی یدیشلدا ن نساحو بلح هب هاو 3

  یسهماقا هتسرب رارکت كناشاب ي میهاربا بولوا لاعفناو بضغ تعاب
 راذعا اط رب , نکیشلردنو ك , هیلع اوا هبلناد هیت نوجا

 مو زا هناکسو دا ندتکد تست لاک و دنعل هلد رم هیهاو

 ۱ كناشاب ىلع هنسلاها هروم نالوا داسف دعتسم طقف و شع 1۳

 هداینس تموکح دزن_یفیدلوا تئرج علام یوطسو تیره
 ٠ حصل هاکو در دهم هاک تونك هورابا تا ندا م ولعم

 تحاص هد رصع لوا . .یدشعل و ام هلا فیطلت و

 ۱ ك ملاراتم یاشاب هلب | یدنفا تلاح وم یحاشن نالوا دوه

 ا رارف هلوبناتسا هدهرصوا بوابجآ يسرا .هسلصت یه
 ا یمهناهاوخدب تاب رشا فک وشاب و هر ندا

 1 ندنکیدلیا عیسو ییریثات ها رم كساس كنبدنفا

 لئامرف و جد ندهناهاش رظن اشا ىلع د هب تقاع

 قبسا ردص یسیلاو روم او یمهنس ۱۳۳و یدلوا ۱]

 ىلع 0 .یدلدبا بصا ر ع رسم و ا ا اشا دشروخ

 كنا شاب ىلع بونلوا ترشاب E E فرط فرط كلد

 وام یودرا هفلاالب رلاشاپ لاسو و یو "یرالغوا

هملق هما اشا ىلع هل رامات ا
 2 .قرهنیلآ هند رصاح 2 هدنس

وا یا هیءرقناو ههاتوک یرالغوا
 ب e :رابدل

 هی یار یریبمت یینامرف [1]
 0 نالا ینایصع هچلود هم هدنقح -

 ردد قفل وا
۶ 



 ۳۳ هبنامع تلود رات

 اتو نچ ا نتفاتاااقلا هن دقوا هرشاخ منا
 راتخو اشا یلو نالوا قیاس یرلتهدخ هتلود هعاطتسالاردقیلع

 هنس ییا . رلیدلل وا مادعا هدنرلافنم رلاشاب دمو لاو اشا

 ندنش دنلوا وع یو هز ندک ةا تاو لمح هتس روصح 9

 ندنکیدر و ناماو یار اشا د تا نامت سا ید هن ا

 تماقا هدلم قحهلوا بیس و CE هنتمدخ مدق و هاو نس

 هلدش لاکو تاعفدلا سل وا یلاع وفع رهظم هرزوا كما

 قدنراغو نیک كنیدنفا تلاح هدلاح ینیدلوا شما زالو ضرع

 یوم هدنسالوالایدام ۱۳۲۷ هلتمام هلوا هدعاسم نرق یشان

 ریهشت و عضو هدنوباه باب دام رب یعوطقم رم بولیروا
 هنغج هل وا لوغشم هللا هرصاحم یب یل دەمت کھ یدلوا

 نالوا شمراص ندفرطیم یهروم یز Cue هد وقف یهدنتیعم

 هلی هلازا دوخابو ۱ هسا ا ا كالتجا نت 1

 ةن. قرهلوا یادقلزب یالطاد یقع ین هاست ترا
 هلقلء الوق یسهلاغ هروم هستي تلاسب یو راهظا ءرکرب هبهیغاب

 ربا كنيدنقا تلاح هکهدناف هن یدبا قو همش هدنغحهلوا عفدنم ۱

 e ےددقت هنروما هزوم یشیا ید هپ هرت قرهلوا یضرع

 و e راتفرک «هزنگدنفرایم ا قلود مه اشاب دیشروخ

 و علف بیم هنس ا 2 كښى داسف 2

 منا سوومو  یلعاط نان صتااوب
 نو بولوا تفاورع»هاکناجک نما مدقلانم یسلاها و



 باب یجنزوقط ٤\۳

 ید بجا تل یرفوط هرات یر نرق يک
 ج هنایغاط تکرحرب هدمروم هدنرفس ۱۱۸۲ قولوا مضنم
 نسج نانلوا تصا یسلاو هر وم تاد هدهسرا شعل وا

 ۱ سس اتش ر لرارب | رخومو كناتبتا.دج :هداز
 1 یلتلد هم یراهرکص هد . یدا رلشعل وا ناف هل را وطس

 ۱ ا راتاممصآ منام رادتقاو توق ییدتا لصاح كناشاب ىلع

 روصح هدەبناب بولیرق یدانقو یلوق كناشاب ىلع نکیا هدقلوا
 اشا دیشروخ یسلاو هروم نالوا ام هنس دأتو هلغلوا

 ا ا هوم هلحمرون وکه دکل یس رکسع فا وط كنءروم

 كناضاب ىلع . یدرتسوک زوی تصرف نامز یرلقدلوا رظتنم

 یو ییدلا قیوشتو اوغا یربدنانو نوجما نابیرک صیلخت

 تا ما هثهت ى اوا راکت واقع طناسو كرار وم ۰۰ ردیورم

 ۱۲ اود تخ تنه رب .هلیمات < ایرنا 3 هرزوا
 وقتا 9 موز نالوا نیک اب هدنتک# و هدبسور هدنصجخ

 ا ت والو قم هدهناهاش ةسورجم كلام ادعام
  ترهش كتلم ناتووو ندنشدلوا لخاد یخد ناشر ددانصو

 ا هدنلاب لكم مسن آفت وكنا یبهقناس
 ۱ ناتسرپلایخو ناسوهون نالوا جا لیصحم ینهقیتغ تاسداو

 برنا ندنکیدلبا ادیب نارکفرطو ناب قوج كب هدنجما یلاها

 1 کک تیاده ,. یدینشلاغوچ یراجورمو . نیسم كاتم
 ٠ یک وقلع یسهدووو قالفا نالوا ندنلود یاقدصا هروک ذم



 .Mle . هیناعع تلود جرات

 .یداسف ی هدنتکلع ادا هدنسهنس ۹ راو لق

 . یدردنایوا

eهروم کارد مدیا هو ا نتكلم هنس . 

 همالسا *یلاها نالوا نک اس هدناصقو یرق بونلقایا یخد

 عال ورو تم منع اتقشا ناب ری احتلاو رارف هرلهعلق

 دلت هاش د یراراصح قفواو هقثلب , قرهلآ ههرصاحم تح

 لوط همکحتسم عقاوم یک سودرکو یلوباو هجیلبارط هدهد
 ناکرا ندنتاداسفاو یعاسم كنابرتا . رابدنابط هبهرصاحم تدم

 تهوع هب هینی ندهروم اشاپ دیشروخ یتح بولوا ربخین تلود
 هدهحلبارط نالوا تلاا رقم یتقلخ یسهلاع نکیا رده

 دلو تامهمو راخذ ولتلک هدرلهعاق . یدیشقار

 هحرف ءدنهجره هاوار هه جا او
 تشحوو لظ عاونا هدنقح نیملسم ییدرک هلاو هفلو رفظو

 یبا یلراقو هننآ و هرلهطا اقت ثولو . یدالسشاب کما ارحا

 . یدشالو یغد هنرافاحنس هلاحرتو
 اه دنع ترک :یتعااژ هوس القا رومام اقا لک

 نالیرتک هترازو ردصو هنیرکدمهروک شيا رب كناشاب مارو
 دوس هدیشهنایما "نجات کناشاب لع قر هدنستشاح ادلع
 یرکسعرس هروم لالقتسالا هاسسش یدنفاتلاحو هنفیدل وا دنم

 .ههروم اهد [۱] كناشا نلغ دبس قسا ردص نالوا” تفز

 .هیلا راشم هلیتمدخ تباتک اشا دیشر ینطصم روهشم ردص [۱]
 . یدیشقا تعرزع هبهبنانو ؛یلاوح هدنتیعم فلاشاب ىلع دیس



 . باب یحتزوقط ۳۹

 زشت ادا سر هل دلغاط یس کاما اد نی رق وا لخاد
 یهخیلبار رط تیاهن بوریدشقیص اهدناقرب ینعالق و روش هل

 نالوآ شنام#لدبا جارخا هدمرصاحا یادتناو رخستو طیض
 ۱ چوا دل رهلبا ريشا یرامر هد تا در هنگ و اشا دشروخ

 ییدرک هلا ژاسو یا او لاش اا < جوا نوک

 . یدلوبوق هن اب دعا عاونا ید هدرلهعاق

 هدشلود د زن اشا دشروخ هک ا هاب هدلالخ لوا

 ey د هلا یدنفا تلاح قرهنازق E ذوف قوح ك

 و هلا تلد هسنو و کی دلک هدیا e هناققتم

 0 یا ییاد ردشمامقیچ یک ینیدنلوا نم و نط قا

 دیس یر سع رس هروم U وا یفاک هب هبرکسع فراصم ردو ۰

eیل ەمارد هرزوا قلوا. یک هدنتیمم و لع ن  

 ۱ هسدزا يخد یسیدنکو یدردتا بصز رکسع رس یاشا دو

 ۱ و ها ie ردق كيبشپ ی رکی یاشابدوخ 9 و

 e 3 ۱۳۳۷ ناعش ) یدلیا لاغداو مانعا

 ۱ رولت ی هر داح زقاس هدنیحر هم وق ص در

 ۱۳ و در
  یسهملق یلوبانا .نالوا راکرد یسهیعقوم تیما هدرح لحاس
 ۱ یونمآ ا هراقلاق و ۰ ( ۱۲۳۸ ) یدشود هیایقشا تسد
 یشیا كناشاب ىلع اه یمصخ کوج . یدیا یدنا تلاح

 زسا هل اغ یسهسعق و هروم نوجا: كمرتس لوا قانا ر



 ۳۷ . هناوع لود خم رات

 راسواط یداسف نانو نوک ی یدنلک ندنقح كنید هو راتوط

 ندقلشاب یجناتسو و یدمقح هلوا شيا هکوللاح . یدا رد

 هدعیو هني هبهنوق ادتنا هدننرادص اشاب ةلادخ ندبا تشن

 ار كلنا تلاح [۱] یدلدا لبصحم نواه نامرف هنلتق

 یدناوا عضو هتربع كنس ینیدنوق یکنیلنلد هبت ید یعولعقم

 ۰( ۱۳۳۸ نقص

Eیمصخو: ههلاکو تحبو قوطنو نيطقو ىکذ یدنفا تلاح ۳  
 مج صو تنطاس ت انا هدسات ناخ دوم دهع بولوا مدآ رب رداق هعانقا

 ردشملوا رادیلس ا هک اغا یع یثاب ررر رومشمو یدیآ تلود

 بولوا یغاادک ریزو یتمدخ كوص كلا یدبا ردیا تکرح هناقفتم هلا
 ضایغاو تاروزو انف قالخا ن یدیا لوبقم هلتساغ هدهناهاش دزن

 ۱ رابتخا یتاغیس ولرد ره نوجا" لابقاو هاح ةظفاع بولوا فولأم هلا

 لذب رلهراپ قوچ كپ هرلنا هدنلوب بییطتو باج ۍنساهفس یرهکیو ربا
 لا ناب ولرد هسنل وا ےمصت ین زت اف کج ارزو یرهکیو ردنا
 یتدسفم بالود یدنک ًادانتسا هنقافنا هللا ولقاجواو رروشود ارا

 ندنفیذلوا جاتحم هیءراپ ولتیلک نوجا نو اراک ینا رلود
 .باقرتساو یدا رولآ غلابم قوح كي هلیما هده ندهنامز یاینغا

 راوارانف یسودنک ۰ یدبا زغکچ .قدکمو دن هم رلقاج وا نوجا هرداصمو

 یرلکلک نیتکلع هلضلناجرت نواه ناود مدقلان هو نالوا هيم

 .هجاوخ هدنسهرتاد یروهشم نادناخ مور نالک هنلوا هیجو هنبراهدهع

 یرلنا هلفلوا شمروک ینکلوا قوج كراولرانفو شا تئشن ندقل

 هدنسهعقو هروم هکیدیشفشلاچ کتا صابتروا اماد یترتف مروم ةياقو
 هتلخ هب تاز یدابآ یدک هه ردن هلا تل رسم ۲

 تب « روبق لها نوسنایط ندناهج یدتک یدلقس « روضح یدرو
 : ردرلشع ا قمطن هنلاح یدنک یرلرصاعم



 لصاو هانشاب دشروخ یربخ ن وع تلد دفا تلاح

 E یون تن مد رپشک ۰ هک وا نوی راتو: اوج :مدقدا وا

 ۱ NFR) لوالاعسر ) یدلبا

 هکلرکسعرس یلیلاو یلیا مور هنیرب كناشاب دیشروخ
 یاننا هبلاراشم بول وا هيج وت هناشاب لالح یسلاو هنسوب رار

 0 كناشاب دوم لمارد ها تاقو مهار
 ی قالوا نابع لکو کس ہلا اسا باخ ا١ هدننافو.

 لف رف هدنفررظ نوک یا را۰ ندهقرحم یا یخد اشا سرا

 . نادام وف ر .یرا. شياو . تفرح هدنوب اه یودرا ین هنغب دلوا

 ,یدنلوا مادقا هنفوس ااورکسع ههروم ندف رطیه ۹

 بونالپ وط رل شاب قوج ر هدهنانو دودج هلع

 :کودنافهت بونلوا تمه ژاربا هدافلا قوق ندتف رط هناهاش او

 قرهیمهلوا نکم تواقش یاقطا یشان ندماظتناو تعاطا نادقف ٠

 بلاغو یدشود هاصع دب یخد عفاوم یک كيولوسیمو ها

 ۳۰ ۰ یدلاف ديدي لاح یسهعقو هروم ردق هنتر ادص اشا

 كتلود ( یدتفا بلاغ روم باتکلا شر ) اشاب بلاغ

  هرازو ردص هلغلوا ندالقع فقأو هتسهبح راخ و هلخاد طاصم
 1 E دنکانلاو رصم ینسهوست كنشا هروم (۱۲۳۵) هجنک

 بو ال وط هنشاب كناشاپ ىلع دم نالوا شا رادنقا بسک یک

 اشا مهار یلغوا نالوا شعازق ترهش ها ناییاهو عفد
 ۵ e لیامود (۱۲۳۹) قرهنلواصا یرکسعرس هروم



TTسا ی ی فیت ارد  SNAROEANS 8و چی  

 ۳۱۹ 1 هی بود

 نسج هدنغلفرصتم هلاحر مدعو هدنتیعم شا .دیشروخ ید ٩

 ۰ (۱۳ع۰) یدناوا هبحوت هباشار ری دیشر ناو 3

 ولتیلک بوریک هلا ین هلق كنولوسیم ورندنقو ر ایقشا ٠
 ندنرلکدلبا نیصرتو هبوقت هلیلاخدا رکاسعو تامهمو اخذ

 رفظ هنحیتف اشاب فسوب یزورپس هللا اشاب ینطسم یلهردوقشاو
 یسوموا ءدوپ اجا دج دز یی بغرب نا و

 ..یدلوا مزاع هنر صاح كنولوئسم لر هبایا مظتس و بر

 و هوم نکیا لوفشم هلباهرصاحم هلاراشم (۱۳۵۰)
 كنهروم ها هب ر صم همظتنم شوبحو لافس اشا میهارا

 هطامالف و نوروفو دادرتسا یعالف نراوانو نوتم عفاو هدنن وج

 یهروم هدنفرظ هتفه چاق رب كریلبا جارخا رکسع هنسرلرلطسا

 كنولوسمو تاصاوم هبهرداب هیلاب ار بودا حتف هشاب ندشاب

 نادوق هدءرصوا . یدلیا قاحتلا هیاشاب رکسع رس هدنسه صاحت

 یرلهطا ماسسو هراصما نالوا ناعم هبايقشا يحد اشا ورسخ ۱

 كنولوسم هلا نوباه یامت ود )4( كرهيلبا تيد أت یتسللاها

 كربزو جوا هلغملوا رش ام هقضت ارم یهءاقو لصاو هنهاکشب

 هدنلئاوا یسهنس ۱۲2۱ بونل وا عتق یخد كنولوسیم هلیتامادقا
 هافطنا هدفرط یه فالتخاو لخاد هتعاطا تحت "الماک هروم

 ۱ a : ىا
 نا هرزوا قلوا فلات ا هدنن رانادناموف

 نا یمادختک وبق رصم هلیا كب ینسح یشایشواج ندلار
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 ۱ رش بولوا شم ردن وک هنوباه یاودرا عدوا یدنفا

 ۱. ةا رشا تکرح هناقفتم | هاظ هچرکرلاشاب هدنسهرصاحم

 تارا لی دهیم ناب اشاب ورسخ هاب | اشا ىلع ناز لاو سم رصه

 1 RS ندشضدلوا ثوروم یخد هاشا مها را یغوا هعدق

 ور تم یرکیدکیو یدلبجآ ی رلهرا كنامملاراشم یاشاب

 ساتن رادغاک وات کا توادعو
 ا N له ههروم اخف نالوا ڭكاح هلک

 ۲ هدهرکاذم ندیا نایرح هلرانادناموق اشا نادوق ینکحهدیا
 ضارغ کیدای فلخ هدندعاو نکیشمنا دعو ىٰلتاط یئاط

 تفرح ردق هغر چآ یهیمالسا اع یشان ندنشصحش

 ندنراف رط اشاپ یلعدح یردپ كرک و اشاپ مهار كاركو د یدایا

 ورسخ کنن ۇت هنرزوآ هر عمو هدیدش تایاکش نالوا دراو

 ۰ نی وربندهتواو ندنفیدلوا مدآ رب یلرکف نحو یلهزبرح اشاب

 هضرظ تایاکش یهدنفح ندنکودا رشم هلن وادع هاشاب ىلع

 7 یامتود طقف بویمشودا ندهناهاش هحوت و تفتما قرهنلوا لم

 E كره و هتعم اشا مهار ا هل زارفا هنیفس یک ندنوباه

 9 هتسهدهع هلاراشم نالقتسالاب یتلنادناموف یرحویر كنهروم

 .  وصتم هب رکسع تاحالصا هلوبناتساو (۱۲۱) یدنل وا هنجون

 ا کد یا نوجا قفلو نيش هتخنا اشاب نادوف هلغلوا

 ست ¥, . یدلدیا تلج

 ۸ ا e ETE كنولوسدم



 I . هیاقع تاود جرا

 هنن | بودما حتفیخد یراقاجنم ایداویلو یتح هاو ىلا یفراق
 سرتسد هنطیض ها هر ویخد هلروک ذم رهشو مزاع هنسهرصاح

 هننانوب "هلئسم لمل زب دصاب,یخد هتف نیا تد هددب کو هلغلوا

 هدءهرصواو یدلوا ناداشو رورسم قلخ قرهنلوا نظ یدتب
 دیازت اهدناقرب هماعترتسم هلکعا رو ید یسهعفو یرخکی 3

 ۱ ۰. (۱۳۶۱) یدلیا " ۱

 هفظومرک اس -- . (۱۲۶۱ ہرعقلایز )٩ رم قو
arیعاظتناو ماظن هرایرحیکب نالوا یسهدیزک كا كنه  

 مد 5 روس ر هتل ودر وما ءداوبناتسا ندنشدل وا لت هلكلاب

 نزسکعا شت | هنمشد هدرلهراحتو ندکمتا یتلساداق مربدلاق

 ندکملبا ناشیرو امغب قولاه یودرا هلبا رارف راع باکترا

 هحالصاو مظسكغاح وا 7 ردمولعم ی دلاق یرارتهو راکهقش

 یراه رام ناراو هبسور هدننامز لوا ناخ دوم ناطلس ات

 رادملعویراترضحثلاث ميلسناطلسو [۱]شهلواتیدت+ترزوا

 ردیقاب 2دهتمایق مد ردشلآ یماعدرپ هدهسیا راشعلو هدهدح

 ه سد, ینارشحیرحکی نایمتلیوسقال هنیراقاحوا هل داقتعا
 نایصع نابز هدروا ین راهمغآ زراج چیلق «هکو رات | نوشروق

 هکرلممرپ ولاوروا نالوا فو ررعم هلیمأت اشاب دا یشاب یبهربخ [۱ 1

 تاحالصا یلیخر هدلوا ناخ دوگ رصع ردشا ادتها رخت

 ۰ . یدشلوا قفوم ههرکسع

۳۱ 



rvتای یحز وقط ۱  

 ا یخار کما ملعت هرزوا هدیدجح لوصا هره,ابا

 كو هحتکلع هلمدس وو بک یهمولعم هوم

 جوا هنس تم طاس هدنسهعف و هروم : یدا ول شو اتم ءاب هراقلاف

 ییدلبا قوس كنسلاو رصم رب هدلاح ینردشاغوا هنس ترد

 هدنفرظ هللقتدم هلیسهمظتنم رک اسع هداهح یالآ ترد چوا

 موزل كس رکسع ماظتنا یسمروش وا حتف هشاب ندشاب كنهروم

 لاصبا هتهادن ههل هدندنع ینابرا هطیس لوقع ی وجوو

 ا قەنت ندا نوھ هدنتلاا ر كلود . یدیب

 برح هللود كوي رب هدورلپا هلرکسع زسماظن هلو نایمهلوا

 هد وشود اللقعیننح هلوا رجنمهب هن كلاح هسیارولوا قح هلبحا

  رکاسعهلبناونعیجنکشا هدنرخاوایمهنس ۱۲۱ تیام .رایدا

 یشک,رشللا زو ندهتروا یهو تور و رارق هنس رب همظتنم

 تاج الص و و یدیشنلوا عورش و ملعت بولدا زارفا

 هنموزل یسعلوب كياذرب همکشلادیدش هدنرادص ماقم هدنسارجا

 نایعتو باخت اش میلس دمحم یلردنب هنر كناشاپ بلاغ یبم
 علم, هحنحوم رارق نالیرو نایرجیکی دیدانص . یدشلدا

 هدهسلا راشع | 73 یاطعا و تعواطم ابا هنص وصخ مع و

 بیدأت هسراردبا نایغطو ناصع ندنفحهتمهلوا ز راح تنما

 ˆ یراقاجوا هاسر و یجیوط نوا قعلو ی هنس رل هيب رتو

 ا اغ یرلظفاحم یز و زکد ءرقو یاطباضو اسور

 .یدراعما لقه رایلای ندلوسات-ا تنما e لاحرو



 ۳۳۳ هبنامع تلود ےرات
 ج بس

  ترشاىم همیلعت هرزوا ییدلوا نمحو نط هقیقطاق

 هلیسهمنمز زویمتسیا ملعتزب هیغاب ةف زمرک ی آ رب ندقدنلوا
 ىج زوقط ڭكنسەدعقلایذ ېم هنس ر قرفقرهلواناغط زارفا لع

 امخی بوصاب یتسوباق اغاو یییاع باب (۱۸۲۹) یسهجیک هبنشجت
 یناج لیا مور كنسزافوب .زکدعرقو اشابیلس مظعاردص .رایدیا ,

 تّزع یلءهدراد یظفاحم یتهح یوطاناو اشا نیسح اغا یطفاح

 بوصنمو لوزعم هلبانانکس ردقكيب چوا یهدنراتبعم اشیدج

 یجموطویراهحاوخ ماعسرد هلب راهءاط و تلودلاحرو املعوالکو

 هدن واه یارس یحاص هنشچ یرلرکسع هناسر و ی ەر و

 ندشاطکشب یخد یرلترضح ناخ دوم ناطاس بولوا عمتح
 جارخا فی رش یاول لاحردو زابدر وا راذک هنکستوک لای
 هنسربنم ین رش عماج دعا ناطلتس هاب اه اف تالسلهو تارمکتو

 تداعس ءاول تالحم “لاها هلسهط-او زابدانم بوتل وا عضو

 یروک ذم فرش عماح هعمنحص ته ثولئدا توعد هنا

 هب یناطلس ماو هتم رش مکح كنایقشا :یکسا دک هک

 قره ردشلرارف یراهلاژاو یاب ی راغ رک ندتعاطا

 رایرحک نالوا نصحتمو عمتع هد را هلشف عفاو هدننادیمتا

 موم ندلوف کا اشا دمت تنعو اش" ناسح اغا هننرزوا,

 یخ و اغا مهاربا مهجهرق یسیشابزوب یحشوط ندنراهقراو

 یدقا ب جم یسادختک و رصمو .یرارکتع اغا هدد یا
 هبلط شمجیر ۷ حاسم هدننادىم دا ناطلس هلبنیعم



 ن

 بإب یجنزوقط ۳۷

 یلغابوهلک اغا میهارا منهج رق بودبا تلوص جوف جوف یلاهاو
 هباروش ندنکیدلبا قارحاو ترحت ینهلشف هلتخا دنا هرواجم

 . ,یوس هلنفرکو ذخا یرایغاب یرجیکی نایتتسیا قجاق هیاروب
 راثچ روهشم یهدننادیم دمحا ناطلسو مازعا هیمطعاردص
 یوک هعج یسرباو نوکوا . رایدنلوا مادعاو بلص هنجاغا
 . هدشنوف اغا كناشاب نیسح اغاو هددجا ناطلس كمظعا ردص

 . رذشلوا غلاب هزوب زکس تبان یددع كناقشا ییدلیا مادعا

 فارض یاور .كلدا ابنفا نشك كس زکس هدهروک ذم مایا

 هرکضندکدلدبا راموراتو ناشیررب هليو ایقشا . ردلوحم هبهغلاسم
 هدقدنلوارک دن ناکرالاناب ی هافلا دوخاب واش | كنغاج وا یرحیکب

 هلغمال وا راح تینماو ا تمدخ نسح ندرانو دعب اف

 ۲ کو ]| داحنا یوف باب یم هقاغاو اغلا الک یغاحوا ۰

 نیسحاغا کلرکسع رس 3 ق هوا بر
 انش فی رش ءاول کی توا همه قرهللوا هبحوت هناشاب

 تئاسا ندننارفو ناطباض یرجیکیو یداروس هداعا هنسیلاع
 ٠ یرلیشاب لاو هلازا یرحتلاب ارشاضعب نالوا مولعم یراهقاس
 نالعا ید هدرله مشطو . یدنلف دعس ندنداعسرد ًاتقوم

 . ۰ یدارردنوس یغاجوا یرچیکی هدفرطره قرلوا تیفیک ۱

 ۰ هدر هدیکیآ ندهمریدلاق بووق » هدنقح یوفل كغاج وا ۱

 كنسوبت افا یک یدکی وس قی « یغاجوا یدردنوس یدلرود نارق

 . ماقم یدلیق قح یدىا روزت باب » الم تزع یخد هئبلق هتفشم باب

 ۰ ردیحرات كي هعقو « رفظ سا » . ردشمروشود جرات یقعارصم « اتقا



 ۳۷۵ ها تل ود ت

 برغل و ین ید را رایج کا نال وا یراشاداب ندن را زا
 . یدلدیا

 قلودهیسور 0۲۵۲ لیدا ع- مر راقم منابرگتآ

 هحاصتاو ریسه ندنتیدنل وا يظنن .هلجمل | ىلع كنسهدهاعمشرکب

 راعشاوراهنا هبیلاعباب وربندنقورب یغیدنلوب یعاکحاضمب جاتح
 ردقه رافسلر یشیایربفسنانل وب هدلوتناتسا ترا . یدا هدکعا

 ندف رط رکیدویمهل اغهرومندف رطرب هیلعتل ودو ندنهدردراو

 ید هلباهیسور ندنغیدلوا لوغشم هلیساقلا كنغاح وا یرجکب

 هنامرکق | كرهدبا نایعآصخم ییدنفاتفع مهار ندیلاومو
 کام زاردورود هاب راصخ مهسور هداروا .یدلبامانعا

 هدمقح يارا هس رصو نتکلعو یدوادح ی وطانا ه نکس

 نتکلع ینعی یدلدا عیسوت یعاکحا كنبهدهاصم شرکب
 لزع نبح و یرافلوا بصن ندنساریک ولرب كنيراکب ناتسیرصو
 لماهدراهملق زکلابویأر مایضنا كنتموکح هیسور هدنرانیمت و

 هنب رهیلخاد ٌءرادا كنهروک ذم تالایاو یسلوا نک اس. مالسا

 یرالوا فلکم هلا وکر و ر عوطقم بویعلوا هلخادم نادنج

 ..(۱۸۲۹) یدلوا رکرارف

 . ۳:۳ ا E < ی قلاب

 لا عیم) یسهمشهاعم ءدا ۰ یرفس ۱۷۵6 را میسر

 ینرتف نالو كننراتلود هسنارفوهرتلکناو هسوو ۰ ۰ . 

ERE 0 EE CCن و چک  EAمر تک سا و  a SEوا  



 باب ىج زوقط ۳۲۹

 کندن تاون و کنن ولوسم ی رلهلخ ادم ی هدنقح

 ا فلکت آر و زاتما هنسااعر هروم بودا تدش
 رو زا خال در هل دعا کک یر طلاس

 بار تمالع "تند ل یر بوق بول
 لصاو ینیدلوا یرلقح ههلخادم هتنطلس هلخاد روما فرص

 تروصو هللا در ههرو ی سو تاموکح هلن وا تهاد ةو

 هثلث لود هدالناوا eê یدا هدکلرو تاوح هدهادلحتم

 كنهروم .رایدردنوک ام ودولیفررب هنیرلوص نانو نوجماشیاع
 هلفلوا هدنسهدهع اشا میهاربا یلرصم ینلنادناموق یرحو یر

  لکنح هنروطاب هلا كل مرح ندهرصم یاما هسامع گافس

 ات تک ها علف لود یا دوك اط لغوا
 ًاقفتم یرلام ود هدلاع یتیدلوا توادع ًالکشو اسر هدننايم
 نانو زادنا ركل هدنلخاد نامل دورولا هن زغا یناعل نیراوا

 کا شتا یالوط ندقلشلکاب ر اوك هسرزوا نوباه نئافس

 یللا هده راع لندتش نالوا دع تعاس قم چوا قرهبالشا

 یسیقاب بولوا قرتح یسیتلآ زوتواو قیرغ ینوا ندزمیک ییا

 لولباو ۷۳ رخالاعسر) یدروطوا هلحاس هرف ندشاب یخد

 ییکا ین دلوا راوساٹب یهاط یلغوا لکنچ زکلاب ۰ (۱۸۲۷)
 a ۱ , ردشمراتروف -

 ندهثلث .یارفس هدقدلوا سکعنم هلوبناتسا ملا ربخ وبشا

 . . .هتزلنادوف للناهعا ییلوئسم كنهراحم هدناحاضبا نانلوا بلط



 MY . هشنامع تلود 3 رات

 ذات امد او, رال ید ناتا و توام
 هلرهلشد دابا دایهچیه یخد ندهنس تنطلس فرطو ندنراکدلبا

 ندنکیدلرتسوک تاشاع یور الصا هنرهنانکشق وقح خادم

 یساەنش ۳ ناک ور هلا كرت یلوساتسا هثلث یارفس

 هب هماع تل ود كرم ر دتا زواج ی رم تور هنن رکسع هدنلاوش

 . یدلیا برج نالعا

 د تزع ایود نادوفو یرکسع هن وط اشا نیسح اغا

 . هعفادم صا فرط فرطو راستو نسعآ یظفاحم هنراو اشا

 همظتنم رک اسع هبنس تموکح قحنا نونلوا رادسا هنتاششت

 یک.یرفس هسور نزرسقمراو هب هنس با ی یهدیا لاغتشا هنس

 هدنسهعف و نراوا نواه یاعودو شمرب ک هتلا 1۳

 نوا ش نانلق كرادت ندکیو نالوا دوج وم هلسس قوا فات

 شعلو یفاک رغ هند هظفاع كزکد هرق هس رح نفساهعطق

 طبض ی راهعلق لساراو یاسیاو یوط ولهسور ندنفیدلوا

 یهراو الوا . یدلیا قیضت ا ار یهنراوو الژساو

 مظعا ردص هرزوا كما تع نع هنس رل اس 1 هدم و صلح

 طساوا یسهنس ترد قرق هللا رکسع رادقم و اشاب ماس

 فی رمشت هنیرارق اشاب دواد یغد یهاتداب تاذو مازعا هدنرفص
 ذاا نوباه بکوم زکر یتسهلشق یعار نانلو هدارواو

 یسهعلق هنراو هرکص ندشروصح ردق یآ چوا . رایدروب

 ردص اشاب دمع تع نالو یطقاحم هلغل وا ادعا" تسد ناتف کج



 [؟-سسسسسسس

 یسوجنک هرم دا رع یناشاب 1 هللا روصف دانسا همظعا

 : ۱ . .یدلوا یناشناح

 یهروم هرکص ندنسهعقو نراوان یرلامنود هثلث لود

 نزار اشاب مهاربا یرکسعرس هروم هلبرالآ هتتحت هقولپا

 ندکیدلوا اج ندکراد یامهمو ریاخذ كن رکسع هداروا

 ااف د ولعدم هدن دنف رط یرد یسملا تدوع ورندو ر و

 هرورضلا هد جا شمالروس رادصا هیس ةدعا م رده

 رادقم ر ههروم لاح رد و تد وع ەر E و 2

 یاش و عفاوم نانلو هدناسنامع د بوقج یرکسغ زسا رف

 قرهلوا هدن رل هام ت تحن كنەموق ص لودو یدلبا لاغشاو طبص

 ا ی سد اندو ییوق ندنولهدرکیمه» نانو

 برح ا هلا هیسور . یدن | وا لکشت یسهتفوم هرادا نانو رب

 تحلصم قفاوم قمشوزو یخد هللا هسنارفو هرتلکنا نکرونلوا

 توعد یرلیحلبا ندا تفرافم ندلوماتسا امدقم ندنفحهلوا

 5 ا رایذاوا درا و هنر اقا ىرەت چ چ ىزا
 ۱ .یدنلق ترشام هننارک اذم قحلصم هروم هن هلیسارحا هال

 . هنکیدلبا ققح یرادنقا مدع كناداب دم تزع مظعاردص
 باستک | هدن راه راح هرومو لزعتم هدننحر یسهنس ۱۳ 66 یم

 .. یدلوا لصاو هرادص دتسم اشا دم دیشر ندا ترهش

  وهیکساب لارنح ینادناموق یسودرا هبساقفاق كنولوقسوم
 مورضرا هزکص نیکیتا البتسا ی راهملق ضراقو هخیسخا



  ê EH E AGته HE ۳ 3 1 ی و

 2 رس قرشو ا مو تا ا ا 5 روب هنن وا 3 ۱

 دقع هلثحم ندنغل رسناکما كنهعفادم اشا بلاغ قس 3

 قرهنلوا لح هننواخر تیفک وب هلکمنا ضرع یموزا:كنهطاصم - 8

 . یدنلوا بصن یرکسعرس قرش اشاب اص لنک او لع |
 سوم یسهنس 0۵ یدلیا رو هلا حلاقو و یسهنس 3

 روهظ رات رفظم كف یقفوا هدرللحم ضم هدکدلنا لولح برج و

 ینلدلوا هدکملبا قسضت وز چاق ر نمشد هده ا شعا

 یدا هرصاح یوباه یودرا هدینمشو رخسل یتسهعلق هرتساس

 دا ےک نیک ناف ین و
 قوس ودرا.ر.:نکید ندزا اقا چود بچ ری فو 1

 شام و رضنرا بقا مو (۱عم نفیس یادت یلوتسم هبنردا

 كرهلب رو رارق هیهطاصم هلع راس یدلک ید یربخ یعایض 13

 یدمآ و کب یدال ادع ندیلاومو نیا قدس طظ ٩
 هلغعل وا مانعا ههرداو نییعآ صخ م یدققا تک اع ت 3

 هنردا (۱۸۲۹ لولیا ۱ع) هدنطساوا یلوالاعیبر یسهنس غ٥
 ت هروم یسهبساسا طارش: : یدنلوا دقع یسەدهاعم

 یرلهعلق كلك لخاوهج خا هللا ناتسسک رح و قمل وا قیدصت

 هب راما اوا مده عالق مقاو هدنسضارا قالفاو هب وله بسور ِ 3

 ماکحاو دسر ,یازاتما تارو كنتکلعو قمللبق ر

 . تراجتو كلدا عیسوت یدودح هبیرص هلبس واللع ؛هبحان لاو

 نویلم نوا قرهلوا ینیمضت رفسو قچ ر قرەلوا یانیمضت



eباب یحزوقط" ح  

 ندننویلم چوا ًارخؤم ۰ یدبا یراهدام كملربو ینوتلآ راج
 O ها ٠ ردشلریگت زاو

 ٠ اشا میهاربا داماد یلرهشو -- . ريقارع طب لارما
 رس قرش هدننابرام نارا نالوا روهط هدزرس هدننرادص

 یغوا هرکصو اشا نسح یسلاو دادف نانازق مان هلکلزکسع
 بودا تموکح هدلاوح لوا ز واحتتم قهنس رک اشاب دحا

 نام اب ۱ همظع ترهشو همسح-كالما هدهقارع هطخ

 ل3 5 .:یدیا راشلوا بس هتسسأت یغاخوا نلوک هددادهبو

 فرط رانو بوشلرب هددادفب وربندنامز رب بيرق ههنس زول
 ی اس کک یتشاک هدهس راردنا زارا تعاطا هب هنس تنطلس

 هتعاساو 7 كن اشاب دا هلاراشم یروما لانا دادفب و زلوا

 یسهونن تاصصخحم كدادعب هدنگرا ۱۲۳۹٩ یدا یک رصحتم

 تا لس را ی نادرو د رتیاتسک تش ییا نالوا
 ۱ د يها اع روک امت شرا
 :یدنفاتلاح ندنشدمشاس هرلارو اشاب ناعلس نانلو یلاو تقو

 رائامرف نالو هدند و لالقتسا یی دلوا زئاحو تدوع هلص وم

 باحصتسالاب هنتيعم یتسلاو لصومو ی رلاشاب ناباب هجنیجوم
 ندرلنلوک هنس هلیلتق كیاشاب ناملس هبراحاب هازءهدبا تەجر هدادغب

 ٠ ناملس نخ وز . یدنشملنا نت لاو هرازولاعم یاغا هللادنع

 .هبنراب یدادغب تلایاو زیو نیعت یدنفا دواد ندنرلهلوک اشاب

 ندرادتفاو تقابل باتحاو ندالضفو بودا لصحت ترازو



 ۳۳۱ هناع تلود 2م رات

 .هدنح را ۱۲۳۹ تح بولوا قف وم هتنکمو توق دس زت هلغلوا و

 ولئارا هدقدلوا یرا طاق هدننش هلع تلود هلا تانا |

 نکا شمزو یاشا ,نیدلا لاللح هداز :زابح یرکسع شفت ِ

 شلوا مزهنمو بولغم هدهراح نالوا عقاو هلبا اشاب دواد ِ

 .تارا#أت كناشاب دواد هدنموصخ هدهاصم دیدح هبلع ءاسو

  .ندنهاتت كسرلرفس هسورو هروه . یدا شلروک یسهنسح

 :قداسا قباین رادتفد هت ومامالغالاب | هب هتسک تا یا قوا
 .هلقال ههل لاوحا هلاراشم *یدنفا بولوا ر ومام ۍدقا
 یک هنف رطآ ی كب اشاب د واد نزسکعا فوفو ب ۳۹

 هل رک ع قاک ا اشا ىلع ۷ یسلاو تلخ هل رومأم

 نده رصاح نوک ناسقط اشا ىلع ژال ۰ یدنل وا لاسرا هدادغن
۱ 

 دواد : یدلوا ییطنم هلکلا e یعاحوا نلوکو یدلبا

 تب کت ار Oy . ردشملیا اه راد لاحم را نکیا

 ی ین نیس ی نم یا کد ید نیس ین ی

 هللا ینافرصتم لیا یلراق هدهینانوب “هلتسم اشاب ینطصم نانلو

 ید هدنرحاوا یرفس هسوزو شعلو هدنسهر طاح كيولوسم

 كتتاصصحم داد ندنشیدلوا هقاضم راعود تلود هتزخ یشا

 ۳ ا یناشاب دواد هلغل وا النا باس كنود 1

 مانعا هلوبناتسا هلتسدرد یناشاب دوادو حتف یدادش ٌهعلق هرکص -

 .هدلوساتتا قرهلوا یلاع وقع رهظم قمر هناضف و لع كناشاب

 .مرطاخبش خمس بودم یا هدمصاتم ضعا اوو نعهل وا هماوا

 یسلاو هردوقدادح نع ابا Ee اب یفطصم لر و ۰



۳۳۳ 

 ٠ ۍسیطخت هیهنردا E :بونل وا بصف یوکسعرسنیډو
 برکه دوبنواردقكيب یمرکی شبا نانو هدتیم هدنماکنه
 : يوس 9 ردق هیهحرد رب قرهنلوا باج هبهیلف

AE E 

 ٠ مور :هدنسهدهع | .Lb دم دیشر مظعا ردص هاصا ادعي

 یفطصم هلغلروس میام ةا ا كغلدو را هلساقا یللایا ییا

 یناعصم هیلاراشم هدنحرات ۱۲6۷ ندنغیدلجآ .یرلهرآ هلبا اشا
 طقف یدلوا نایصع زارفا ع هنهیلع :اشاب د دیشر ایوک اشاب

 ۱ :تدم ر وب هاحتلاو تعحر هب هرد وقشا قرهلوا بولغم هدهبلرت

 لع باج ا ا هات ق ملل وا صاح
 شملوا ىلاع وفع رهظم ی یک اشاب دواد یدو هلغلوا ندتفرعمو

 9 :قرهلل و هدودندع بدان هدیاخ دم ادبع رصع و

 ۱ . ردشعا تافو نکیآ

 .یسومبتسا ر اچ a یاوما كن تامر بر

 3 هلهجو یل دن re و کک هدالبکن یح رب 7)۰

 سلبارطو ننوتو« ریازج نان وا قالطا ,یراقاج وا برغ
 ۱ یو وله اهمزترادساهاش تالاا ا یتعرادا تان ناتلاا

  هدزکد قآ و رلیدا هرکسع نیه عونرب زام راقاجوا و
 امغ ی رالجاس اید راسو ایلحسو ایناپساو ایلاتیاو قلناصروق
 .. هیاسور ندبا بلغت هدنربجا,هلرامان یاد قرلوا راذکناقوا با
 ۰ باخت نمراپیاو وبعا ایشک ] هریللو هکيدراردپا تعاطا



E : E E: E 

 دەن رکا تابیا و تعوقو .كنقبخ یاراقاجنوا ر

 بولوا تقرر هزوح جراخ تعاحشو ترابهم یراکدرت

 قره رحم عیانصو هس رج نوفو هرات هحلسا هدایوروا چ

 .هدلاح ینلدلوا ضراع فعط هنناورغو تاراغ كراتوب هک دا

 زوم نایت والت رولع سا هت وک راو اطلس نایک تن

 طبض لهاخدرم مان اشاب نینح یبراکب ارح .یدراشمامع |
 یاعیاضر فالخ یک کیدا دو ینئافسراجم هسنارف ییدلیا 3

 ۱۲۵۷ ندنکیدلیا راهظا یخد هدرآب “لماعم هنسولسن وق هسنارف
 نانلوا قوس هلتسم نومرو "لارتع (رچم) هدا وا ید ٩
 .هدناوحو نف تاک هدعل و یتسەعلق وازح نکسعو افنود

 روهشم ندنابرع خاشم . یدلیا رخست یلاعو عالق نانلو
 .هعفادم و جاعزا یرلنو ردق هنس شم وا نوا رداقلادبع خیش

 تلاخد هنتموکح هسنارف تیام قرهبمهلوا ردنقم هدهسیدلیا

 ین رع هدمالسالاراد تۇم 1قتل تماقا هدشراپ تدمریو 3

 دانم " هناش هنا تش نکی اتمع ها زاش لا رس
 .. یدتا تاخر هاش راد هداروا توقا

 لاقتنا هبهتسنارف الاب هجورب ئازج ندنزاقاخوا بر
 لغوا لکج روهشم ابرد نادوبق برع سلبارط هرکصن دکد نقل

 ندیرغوط بولبراتروق ندندرفت لاح یکسا هلیتمه اشا نهاط
 هاا ننوتو لدا لاا یونس تو ةا ۲

 . ردشلر و زاتتما هننيم ضعب هرخ لا



 باب یجنزوقط ۳۳

 1 ىلع دمت هدنلا ناخ ملنب دهع رخاوا هت : رطب میاقد

 . كدیشما 3 د یقیدلوا ل کلا رصم داور« كناشاب

Eراطفاو 9 ب ولغم .یراناو یدصت هنس لازا  

 3 هکدتبا عطق ین رلهلخادم هتسهراداو تالصاح هبرصم

 یدلبا قر هدنب و یرادتفاو ۰ یدوه و ج

 يؤذي ا تربغو قز یو: و تاکرادب

 دوام نا لو هده اق: هرروا قعلو هال نو ینج هراقیچ

E 
  asلایتسا جيت ةتفک 7 هغ ىسەلمھو توعد هب هعاق

 ینطنم هنلکلاب هرکبص ندنآ یعاجوا لیک یدلنا تسایسو
 رلنلس هدا ناسرک صیلخ ندنرهق هڪ كتاب ىلع دم ا

 . رابدلوا مانک هلبا رارف هنبرافرط سلب ارطو هد ارح لقا
 یاهو ییهرش نیمرح .هلهجو .ینیدنلوا نام هدوراقوب

 یاشوترهشرفاوت تح وم یسلوا .قفوم هغمراتر وو ندنب هه ال

 ندلسن رمو دز ی راس و ِتعارر كرصم رار هللوا

 هر لئاسو هج یکایل هد هو ییدجا هب هب ردنکسا

 كياشاب لع رم ندنکیدایا 99 تور "ینایمو ثهش

 كنکلیلاو هدر رج :یدالشا نما وا ریدقت ینیقفوم و تآ ارجا
 یتیدلوا ترابع ندهسیک كب چوا رصم تادراو ,یسهنس كليا
 .كسزوسرب هدنمایا رخاوا, تیا قرهترآ هنس هنس هدلاح

î 



 e هینامع تلود مرات

 طض ندنرلک نم وک هدیق روب اعقاو . ردشملبا زواج دی 3

 . ردراو یسلک لخد یخد كنتالصاح یضارا نانلوا

 كيب کیا نوا دیازتلب عوطقم لام نالیربو هود ف و ِ ۱
 ندنش دل وا ینزح كب هلتتسن هاللصاح هدهسیا شلوا غا 1 مک و

 ندسنک ودنا یا e یوف ی نع ىلع دمو 23

 بیترت همظتنم رک ادع ندفرطرب هلبا هیلک غلابم نالاق هتسودنک 3

 ضوحو هناسرتو یرلهقب راف تورابو كنف و پوطو هنیرئکنو "

 یخد ندبناج ریو ردیا مادقا ههبرح تامزاول وللثم یساشنا
 هرهلیا لارا :نادرک اش هنوروا ندیلاها دالواو ندنراهلوک
 ور دیش رامدآ فقاو ههدیدح تامظنتو تاعلعت و ه ونقوب مولع م

 هلسهطساو نار ورنه کیلا تلج ندنفراصم بایرا اورواو 3

 یراق راف شاقو رکش مدمهوب هلک | .نسهرکبع تا کک ۰
 تمہ هلاصحتسا سدمو ناما طلاسو یک كمردتا ایی 9

 لوس ا شعب نوحا كعیا تراجت هدزکد یا ه:یدراپا

 اتو ییمیلعت همان هبداهچ 1 اوا یسک هل هله

 . یدیشعا عرش ب رنو ۳ رک

 مهار ا یلعوا هرزوا ینیدبل اوا ناب هدالاب هدنسهعقو .هرتوم

 نسح كن هبداهح ۷ ده د ا نانو هدنتعمو بنات ۱

 هدنروهظ یرفس ۱۲۵۶۵ هلبا هبیسور ندن :کیداروک یرلتمدح
 نوا هسرزوا بلطو صا نالوبعوقو ندهیفس ا باح

 ا ا پر وربع و هیماظن ,یک اسع ك, کیا

۳ 



 بان یجزوقط ۳۳۹

 هلومذنا هناا وب هلفعلوا لی رادقمر ی اف كنس ران وتلآ رصم
E٠ هئاعا ردق هتک بت حر یمرکب بویمردنوک یە رص  

 . یدلبا افیکا هلملاسرا هب دقت

 ۱ هنن رفس هسورو e یک ندهروم هدعاسم ل

 3 1 یهمش نالوارمضم هدنقح ورندتفور یسمامل ون هده رکسع ها 0

 : هتاف دی راو هاوس ةت یفارحا ندتعاطا هارشو ا

 هرکصنادکذلدنا فرطرب یسهلاغ دادغ و ندکدس یرفس هسور

 کن وننح یدلک یامز قّعلوا تفد رظن فطع هرصم باخ

 قاقو ههمظتنم رک اسع ردق كس زوتوا یعرکب اشاب ىلع دم

 وزان دهل وا بولوا كلام و مرکب شب نوا قرهلوا ناتقرثو

 قاحلا هته کم ۶ هزوح یراتلایا بلحو ماش یخد ترا

 . نادنتیداوا یوزح كتل ود ناکرا" تروصو یخ یدیا كملنا

 د لراتلابا روک ذمااشاب بلاغ یرکسعرس قرش هدرفس تقو

 ۰ هنن رادتقا هدهع یتسهظفاحم تا هلضب وه هناشابیلع

 تک "ندنشیدزات یغیدلوا ندنناباجما نامز مکح ثملبا یدو

 ىشلاو اکع . یدیشلوا تلود راربغا بحوم هدنقح اشاب بلاغ

 ىلع دمت هدلاخ یتیدلوا یئامرف مدقم هنس دن اشا هّلادبع
  لعدحم نکیشلوا یهاشداب وقع رهظم هلنتعافشو طسوت كناشاب
 هدنزاتب یالوط ندنسمامریو یغراهلوک ندا رارف هیاکع كناشاب
 . نالوا یربمض "یونم اشاب ىلغ دج قتفلا نالوا لصاح

 . یلغوا یسهنس ۱۷۵۷ كەد ذاخا هلیسو هناوصح كصوصخ



 د ربع يتدتا قوس ا تاب مهار ۳

 هداعاو مانعا هل وماتسا اسشاو هلل ادنع بوما ریخیسل و قیبضت

 ب و الاشاب هب ین مس راهظا شان لع دیک مکن نه ) یا

  هعیلع اوا نالوا وایستو رادصا یواح یدیدهنو حصن 3

 املع رودس هلا کهفرش یاوتف نالیرو ندنکیدعا تعاطا

 بحوم كلا ردشعل وا قیدصت ید هل رلاضما نیسردم ریهاشمو

 ا یسیلاو هنردا قرهلوا یلئامرف اشاب یلع دمج هرزوا ینیرش

 ههروس هلرکسع كس زوت واو وا هتل اشا نیسح

 تکرح نح یناکرا نواه یدرا . یدناق لارا یرفوط

 تب ولغم هدنرلهرا صم هلنا ب بلح اشاب نیسح اغا ندن رلکدمهدیا

 ۰.( ۱۲۸ مر ) .یدلوا ناشیریو

 دوخشم هلسناحالحا نزلو ورټدنماتخ ۍرفد هيسور

 هنیرزوایلریصمو باج هلوبناتسا انادمم دیشر مظعاردص نالوا
 هینوق هلا روم ینراغاط لیا چا اشاپ میهارا . یدادبا قوس

 هع وق و هدن زاوح هنوف .یدشلوا لخاد هبه وقو لزات هنس هو وا -

 ترفظمو شمزو شک رکسع رمصم اشا دم دشر هده را ل

 ( لوانوناک» یلنامود تیاغو یلراق اوه نکا شلاق قمر هلک

 یسراوس نمشد هلبنظ یرکسع یدنک هلاراشم ردص هلغلوا

 ركع یعویش لاحرد كنوبو یدشود ږیسا هلکمررو رک هنجما.

 - :NEN) تجر ) یدلوا یداب هنسملغاط

 یغوط هبهبهات کاش مهاربا هسرزوا یسهمقو هتوف ۳

۳۳ ET 



 هدارواو یدلوا دراو هنسدلکسا راکنخ عفا و هدنخا زاغوب ا٤ ود

 را یفادتو .یزواح 10. ی یک هيس ور هلا 4 اع تل ود

 ۱ یتهلواسقم یسهاکسا راکنخ ۰. یدنل وا ةع هقاھا ةا

 ندنغیدلا ین و ى سای ها اور وا هرم ها هس . و ز وا

 . . ندنفّرط لود هیسور ندنکیدلیا تیمها بسک شيا بوی روب
 ی ولق رب هلا زکتسع هقرف ر هدهدعقلایذ طساوا- ةن وانعم

 : هليا اقلا كارلا هلزمدیا هل ادم ید یرلتا ود هاا زف و هلن :

 رابجا هتعاطاو یی شا لع دو عاج هب ورک ادا میهاربا

 5 چ 3 دهقان u ES یخ 1

 و هنر ره دمة دوتا شا ا رفا

 عقاو هدنسهرآ هنطا هلنا هوو اب مهارا کنوح یدا هدقعل وا

 هنیدسزت كنامن ودیخد هدرصءو ماکحاو ناصر ی زاغو تاک

 ردص ٠ یدیا هدکملیا ماتهاو ی شکست كەە ماظن نکا هاو

 فۋ بونل وا لع هدقدلوا رمسا اعا دم دمشر مظعا

 هلغل وا نش ملک هل وناتسا شان دسر هاصا ادم و یگلوا مظعاردص

 ِ دو زهو کرم | رخ ومو ییلایا ساویس هدنطساوایسهنس ۱۳0۰

 0 ۳7 هنتعمو ضب وه هاش دتشر هبلا راشم یفهرادا كس رلف رط

الصا كناتسدرک " هروص هل. رودرا
حییلبخ و یدلدمارومآ هنح

 وات ه

 . هو ن راید هدنناعش ۲ نکل یدلوا قفوم ید هناحالصا

 3 . ساویسو رکیراید نانلوب هدنسهدهع هلغملوا ترخآ راد لحن س

 5 3 ظفاح ن سکرچ رج یتیرف هیهاتوک ترازو ۳ اا هقرو



 کک ۱ حس ِ هیت ا

 ا ES کار و زی تورا یر ا

 .دنجا تقو زا هدلاح ییدلیا اتنک هلتباهمو توطس لاو

 هدهشدیآ هد کس ینح هوا" ناشیرپ داش تل غ رتصم

 لاو هدندزنو دنسدوخو رورغم اشا طفاح

 ی رم : تارق د ینویاهدونج ندنشدلوا تول هنتآ اقلا

 r هب هب را ع لع م 7 عقاو هدنراوح :ب تاحو زورم

 یاشیربو مر ا ید یا و یدلیا

2004 ۱ 9 

 2 )۱٩ فا منا در مناطدت لاکر 7

 قلا شب هنیرانوناه جام كنيراترضح ناخ دوم ناطلس
 هنرزوا یمهصوت كناتطاو شنوآ یراط فارحا وربندهام

 ناطلس اسا یرلهریشمه عقاو هدجیلفاچ هلبدصق اوه لیدب

Eلصاو یربخ كنمازهما برا . یدا راکت  

 ینکیا زووا كنم راتطلسو هدنراشان یی 1۳ ىللا رفقا

 - عير 2 ) 20 لاح را هدنرصق هحیلماح ملات

(\Yee Eا ` »>  

 دون دلو هنس یللازوت ندن رک یرلترضح ر وفغم ناقاخ

 هنشاقد كتلود طاصم . ردیلقعاو مظعا ءلزاظع ناحاشداب ناک ۱



 باب ,یجنزوقط ۔ ۳:۰

 وویع و هاوخریخ ۰ فراع ینلاوحا تیهام كتنطلس هفدخ فقاو

 . رایرهش ر دنلپ ابا رداف هععاقا یدیدهب  روسجو لاف

 Eros تاشیوشت قللیب یللا زوی . یدیا ی انا للخ

 كلا ناخ میلس ناطلیو بورو قالناپ هدنرلن اه نامز

 یشیمهلوا رمثم [هلیاها كنهمولعم هنوخ یسهبحالصا *یعاسم
 1 ات نآ رب ی راتلملس دهج ودا لما ربات سکع
 تنام یرلکدرتسوک وشراق ه هب دحتم تالکشم هدهسا شمالاق

 ۱ ولع یرافدرومس فرص هلو تاود طاصم حالصاو تدالجو

 رايه ندنفرط راث ال وا كردم یلئاوغو تالضعم تتقولوا تمه

 دنا كموح م E ردهدقلوا تده و شاباش ناز ءدرو 11

 ہدالا .ردیسم را ر وق ندند هبلغتم خاد ی يخ كوس

 هلن هس و رحم كلام هدب ران وياه س واج نبح هلهجو ین دل وا نام

 صاب هوا زارفرمس هیلغتم ماطر هنمان .ناسیعا هدنسهطقن یه

 7 یدا راردیا روضح یایاعرو هعس و رزعا اغصا ىلا ی را ود

 3 اشا یطصم یلهردوقشاو اشاب ىلع ید هبت هدننابم ران وو

 ھرف هدلوطاناو اشا فسوب یودحو كب لیعاسا یزوریسو

 - را | یاما هدهیقرش دودحو رلهداز رابجو یرالغوا ناع

  رلاشاب دوادو ناملس هدهبقارع ةطخو راناباب هدنرافرط لصومو

 مکع ا -و تردق انا یک اشاب لع دخ هدریفمو
 یراضب و هلبا هرادا نسحو اصن یراضمم بونلوب یخد ءالوو
 دوق كلام ءازحاو راشلوا تعاطا دنن هه ر هاب بیدات فیس



 ۳۱ ٠ هيا تلود حشرات

 هللوخا كنغاجوا ینرحکی هله . ردتعالغاب هزکیم هلبا هیوق
 ۰ ردنر اوو كور دا یرلت ردابم هب 4 تامظس

 ° [ ] ( هیلع هللا ةر )ب

 ناطلس تا ناخ ديجلادبع ناطلس دهع

 یا .ناخ دوم

)۱۳۲۷۷ - ۱۲۵۵ 

 هدازرش لوس .  یونی طم انکو رم ایظن
 سلاح هدیرلشاب ز کس نوا یرلترضح ناخ دم ادع راس

 هل دع ماکحا سلح امضع توام تمدخ EE ییامع شب روا

 رسو هاشاب فور ییلس یسایر ساحو هیاشاب ورسخ یسر

 هیجوت هاشاپ لیلخ داماد ندنرلهلوک اشاب ورسخ كلرکسع
 نوا شو یریح ث سقف و بیر یک با یدلروس

 نواه یاغ ود كناشا دما یرارق یزد نادوبق 2 نوک

 ۱۲۲۳( )اشاپقطصم رادلع :ردران و .هلیسهرص یرلمظعاردص [*]
 زالو (۱۲۲) اشاب ایض فسو ناو (YY) اشاپ یک لاصو

 اش فژر دمو (۱۲۲۷) هاب شرو ( ۱۳۲۰ ) اشا دجا

 .(۱۲۳۵) اشاپ ىلع دیسو (۱۲۳۳) اشا تمم شیوردو (۱۳۳۰)

 اعات هتلادجو (۱۲۳۹) اشاپ خاص یجاحو (۱۳۳۰) اشاب ىلع یردنبو

 ماس دو (۱۲۳۹) اشاپ بلافو (۱۲۳۸) اشاپ ىلع رادطسو (۱۱۳۸)

 أاشاب دم دیشرو 0 اھا دمت ترع یهدنرادو (۱۲۰)اشاب

 . (۱7:۸) اشاپ فر ااو 0©



  EYا 9

 رغ ا کیا میلست هاشاب لعدم تیر ورک ههنا

 .. یدلوا لصاو

 لحم ر اک ذ هداعلا قوف را هاحون هاشداب

 :رادروس تدالج راهظا ید هدروما تل. وللثمو هل رلل وا

 ددو راقس ورد یی نو یار ِ یم و

 ممصت اجا ۵ فن سنس ترد یا . یدمس ۳

 ارجاو نالعا هربخ تایظنت نانلوا رخأت باجمالاب نکیشعلوا

 نانیعتمو الکو و املع هجا بولوا رداصفرش هدیایوت . یدلدنا

 تا ۶ هلا داعلا قوف ددد ہدن ضح هضنحا یارقسو هدد

 هد دج تامظنت (۱۲۵۵ نامش ۲۹ ) نویام طخ ناشلوا
 ا یجرب كن وایه روتسد هلغلوا سا عضو ی راساسا

 ۱ . ردهدکعا نادر

 1 نواه طخ تروص )

 . تیادب لزمهبلع تلود هرزوا یتیدلوا مولعم هل )

  تیاعرهلیلاک هب هیعرش نیناوقو هبنآ رق لاج ماکحا ورندن روهط

 كنسهعم هل ابو تنکمو توق هل نع همس تطلس ندنعیدنل وا

  هکردراو هنسیللا ز زو کلا لاو e وه

 نیناوف هو هق رش عرش ه یم ههعونتم باساو هنفاعتم لئاوع

 تیروببمو توق لوا هییسح قتمانلوا لاتماو داقا هبهفشم



 2 ی اش تا سم زا شد

 ۰ 9 هام تود عات

 هسیعرش نیناوق هکوبلاحو شلوا لدبم هرقفو فمض یکعلاب
e. 3شع و ندناحاو یتح هم هل وا راداب كکلام نام وا هرادا  

 وز | تريح راکفا ورندزورف زور زع واه سولح بولوا 8

 ارقفو یلاها هفرو احناو كلاس رامعا درع ید نهناکوام

 هنسفارغح عفوم ها هیاع تلود كلام و رمصحتم هنسهعفا هضق

 باسا  رظن هن رادادمتساو تاباق كقلح و هنسهتدنم "یضاراو
 د
9 
۷ 
3 

 هقفوتس هدنف رظ هنس نوا شب هدلاح ینیدنلوا تدشت هنسهمزال 3

 تیانعو نوع هلغلوا یهاظ یتجهلوا لصاح ل تروص یلاعآ

 لسوهب یربمغم بانح تداحور دادماو دامعا هب یراب ترضح

 نسح لور كلام و هيلع تلود هلب ون ندوب هلرب دانتساو

 مهمو مزال ی عضو هدیدح نناوق ضعب هدننمض یسهرادا

 تاتما ید هس اسا داوم كنهضتقم نناوق وشا درهنروک

 ا وکړو نیبعتو لامو سومان و ضرع تیظوفحم و ناج

 ترابع ندن رلهبضق یعادختسا تدمو تلج تروص كنهضتقم

 یثر نعا ندس-ومانو ضرعو ندناح هداند هک هلل وش بولوا

 تیلحو هبناذ تقل هک را 5 2 مدا رب ندنیدلوا

 نوحیسوما و ناح هظفاحم هس هوا لرم هتنابخ هدنسه رطف

 هتکیاعو تلود ید وو یحهدا تبشت هرات زوص ضعب هت هلا

 ندتنسوما و ناح سکعلاب والم ییدلوا لس ييدلک هلوا رضم

 یشاو یفج هیلریا ندتماقتساو قدص یخد هدلاح ییدلوا نیما

 یخدینح هوا تزابع ندتمدخ نسح هنتلمو تاود ناه یحوکو



NNN PONو بم و و ۱ رخ ۱ ام ر  

 1 E a باو ۱ a و

  Eباب یحشزوقطا .

 هسیا هدنااح قادقف كنسهبضق لام تبنماو ودهاظو ید

 تونم هقاب کنارم راتاو بوم هتصیا هتتام هنو تلود هت شکیه

 ۱ دن ر دن .ییسکع وللثم ینیدمهلوا یلاخ ندارطضاو هنیدنا اد

 : ۳ ید واحد وا | اا تاند اناس لاوما: مپ
 1 هدنسودنکو بوشا وا هلبشعت ةراد عسسوتو هلیشیا تک

 ' هروک اک ا نوتزآ یتبحم نطوو ريغ تلمو تل ود نوکب نوک

 ىشەدام کدو نیعآ و ردهدازآ ندهمش یتحهشالاح هتکر ح نسح

 هرکشلاو ركع هتنلا نوجكلاع هظفاحم تاود رب هکنوج یخد

 هرادا هنا ها هسیا وب قرهلوا جاتح هبیضتقم فراصم رثاسو
 ءان هنفجهلوا لصاح هایسوکر یو كل هع ید هاو هنغج هنلوا
 هد رلمدقم هحرک | بولوا مها قملقا هتنروص نسح ر كنون

 كلام دا هل ندنسهلب دحاو دب نالوا شغلوا نظ تادراو

 “ندهند رخت تالا هدهسیا شملت ر وقە واندو یسلاهام هدورح

 ۱ لوصا تامارعلا نابمهل روک ییسهعفان ا هدتفور چیه بولوا

 هتسایس طاضم كتکلع رب هسیا وب قرهلوا یراح مویلآ یمهرضع

 هنیرهق و رج هج کابو هنیرایتخا د كمدآ ر یتسهیلام روماو
 اب هسلکد مدا هولا رب اذ كا یخدل وا قرەلوا كعد جلست

 نادملط و ددغ نانکس و تاک زع عم بوقاب هنیراقیج ودنکناهه

 .هنتردقو الما دف یه ندکلام *یلاها نزاده هلیسلوا ترابع
Eىش هدایز:ن دهسمک .قرهنل وا نابعآ بسام ی و ریو ز هر  . 

 2 را ا رهو آخ كەل لو دوا ماهل



 اکا بول وا نیو دی دح هلا هساحا نین ا وق ید یتهراشو

 لا ونهر یخد یشهدام سعوا رال دهمزال سعوا ۱ اوقات وک 3

 رکسع نوجما نطو هظفاحم هج رک قرهلوا ندهمه« داوم روح 9

 یراح ردق هب یدهش شنا یتمذ هضب رف كلاسها كمر و

 قرهیملقاب هنسهدوح وم سوفن ددع كتكلم رب هلهح و ینیدلوا

 كحق دا لع ناتش-ندتسکویدایز یشن ار قدك "

 یلالخا ك: هعف ان داوم تراجتو .تعارز مهو یل رسماظن م

 یرامادنتسا رمعلاة اهم یا رنک کل رکسعوالثم یتیدلوا بج وم

 ندتکلغ ھا ةلیسلوا هدقملوا مزلتسم ییسانت عطف و یرونف ید.

 ضع نوجا 1 ا تارق قحهل وا ت اط هدن ر دقت وز

 هدننمض مادختسا تدم هنس شا دوخایو تردو هنسح لوا:

 ردندلاح باسحا یسهلوا اسا عضو هن وأنم ق طر ی

 توق لنصحم هثدلوا لصاح هماظن نئاوف و لصالا و.

 یاسا كس هام بوشوا نکم تحارتساو قیاس ترومعمو

 باكا دعا اف ندنشدلوا ترادع ندهحورعشم داوم ید

1 

hhh E 7 ie DA مت مک دا و ۳ ۲ 4 قیفدت هج ور انلع هحنساضتفا هع رش نفاوق یرلا وعد كت هحیاح 

 مادعا یللحو فح هدنمح هسمک چیه هثدعلوا مکح بولیروک 3

 لاوما کھو قمالوت عوقو طلست هنسومانو ضرع كننرکید 3

 ندقفرط y 4 ۱ قرهل وا ف رصتمو الام هات رس لاک هتک الما و

 فلت هدنعوقو ناق ت كار ا رف ویالو هلخادم |

 . eo هیناهع تلود رات
 ا ےس

cc RE 



 فر 0 ۳ ۳٤
. ۳ 5 ۰ 

 5 ر ضو ۳۹

 ۱ یا دارا هما ندنحاقو تمې لوا یسهرو

 قماعلق مورح ندنرلهیئرا قوقح یەو .هلبا هرداصم ,ینلام

 3 ضرعو ناح هرزوا قلوا رهظم اسا لب ههناهاش تادعاسم

 كلام ةفاك هحنناضتفا ىع رش مکح ندن رلهدام لامو سومان و

 شارو هاماک تدنما ندنمهناهاش فرط هتسل اها سصهسورح

 ی ملکمرال < یسلر و رارق هلا ارآ قافتا ید هرلصوصخ رکیدو

 9 هبنم .یعوزل اهد یساضعا هیلدع ماکحا سلج هلغلوا

 . .قجهنلوا نبت ضم ید نمهبلع تلود لاحرو الکوو قرهل وا

 چیه یتاعلاطمو راکفا یسهلحو كرهدا عامحا هداروا هدمانا

 نیت و لامو ناج تینما وبشا كرهیلبوس هجتسب رس بویمنکج

 -ودشارارق ندفرطرب هیضتقم نئاوق راد هنیراصوصخ وکړو
 راد SS بان ید. یمدام یکی تاظنسو تولي

 هلاءاشامیلا هخداوا رک رارق نوناق رره بولیشهلبوس هدنسار وش

 با زعویاه طخ یسالا هرزوا قملتوط لمسلاروتسد یلامت
 نوسنلوا ضرع هزعواه فرط نوجا قعلوا حیشوتو قیدصت
 3 احا یلمو كلمو تاودو ند درحم هسعرش ناناوق وشاو

 - هقالخ ندزعوباه بناج نددنغیدلوا قجهنلوا عضو نوچا
 هش د رش هقرخ بونلوا .قاممو د هع "هنفجهب ونعوقو تک رخ

 a هللا مسق هدلاح یراقدل وا رضاح الکو و الع عیح هدنسهط وا

 ۰ بت و ندننحهل وا فحم یخد الکوو املع:قرەنلوا ید



۳۷ 
 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ

 .نینآوق نوسلوا ها رول وا مکه لساطا» ندارزوو املع
 تاغا هرو هس رل هتسات تحانق كرلن دما ت تکرح فلاخ هب هبع رش

 یسارجا قرەملقاب هلک وکو رطاخو هل هنر تب كن راهفال 3 ۱

 ۳ نوسار_دتیایظنت ید یسهماننوناق ۱ ما بم 3

 زونه دیاش قرهلوا یراشاعم یفاو رادقم هذه اما كنبرومأم

 و وقنم عرش ندنغحهلوا مظس ید رانا هسلا راو یرلتایلوا ۱ 3

 4 هر و نالوا یمظعا باس كکلم تسارخ بن وا 8 3

 هيا. یوق نوناقرب ید ,تنمهوام یعوفو مدع دمی اف كس ٩
 .نوس یهقتع لوصا هتحورشم تانفکو نوسلفا هد ات وق

 .نمهناهاش ءدارا وشا ندنفحهلوا كعد دو نوش

 .هعاشاو نالعا هنسلاها نمهسورح كلاع هاو تداعسرد

 ,یامت لاءاشنا كلوصا و ید مام لود وال ینحهلوا و

 هلاب یقم هدزعدامسرد هرزوا قلوا دهاش هتساق دالایلا

 .یرط رضح یاصت زعر ناه نوسلز دل اسر ید هیارفس

 .هقالخ كنەسسۇم نناوف ویو نوسروب قفوم ینمهلم
 رویا تی ب یس لک ا

 .مور,.۱۲۵۵ ناسش ۲٩ ق } نيم رلنوسلو حالف دیالالاو

 1 - ۸۳۹ یا نیرشت ۳ ) رازاب

 ریس هک راکنخ هیچ یا یا ف

 تب رامولید اوروا رقت ههیلع تلود كنهیسور ا و
 ماب ور وا یسهلئسم رصم هرکصن دنا قرهجا یتراهابقا دید



 ۲ تل مر اط
 381 وضو هدننانه هفظعم لود ندنغي دلآ یکن ر یشهيساس

 یدیا هدف وا یطاعتو ارجا هرشک تار اختو هلئوط تارک اذم
 نالوا شلاق هدهردن ول ردق هن ینا هلا هداعلاقوف تراقفس

 ینتققخ هنگ تاسف رم رم اشایدیشر ینطصم ی رظان هنحراخ

 بناح همظعم لود هلغملوا نشا ماهفاو حاضبا و

 ندقل رادف رط هب ل رصم هسنارف ا یدیشعا لیاع هس

 2 و هل دا E هقاح ابو روا ندنکندمک زا

 هنادبت كتب رهنیق (رهن) و ( وزیک ) هرک چاقرب هدسراپ هداموب
 یحراخ نالوا فض تاد كنسهرادا بیلف ولو شلوا ثعاب
 اوت واو لكنا. ردشملنا نش ثاربا اهدنافاز ةتسشهقشوب
 رابدلیا قاغا دقع هللا هنس تنطلس یراتلود هسورو اتسورو-

 3 تون صف نیناق ادص اق كنا شاپ و رم“ لوق
 دما یرارف یتحو ندنکیدغا یمات یس وست هلروص نسخ

 لا هلاراتعم یاشا یسمروتوک ةرصم یتوناه یافت ود كنامناپ
 اشا فور قرهنلوا لص ندشدلوا ینەم هس راهصخش وا

 یرلاغ ود هقفتم لود . (۱۳۵+) یدلوا نوناه رهم لماح الا

 هت هقولبآ ینلحا وس ماشلار و رصم كرهشل رب هلا نوناه نفس

 جوا ی  هعاق e ییدنووک هدایز كا كناشا مهار .رليدلا

 یغاطا یزود یسودنکو هلکمر ون وا حق 3۳7 تعاس ق چ

 تعزه دهن وات چاق ب فیدلوا یدرصتم" هدن رکنا
 ههشحاف

 هلا یەت یسودنک و قعلوا مطف یتعجر طخ هلغلوا رادتف 5



 ۳4 هبنامع تلود خش رات

 .فب رعآ و یدشود هرالوچ هل رارف ندماش هلیسوقروق كمرو
  بوقیچ یرغوطهرصم نایرعو جا هلبا ترسعو ههاضم زفلوا

 طارش بودک هبه ردنکسا 4م ناف . (۱۲۵۶۰) یدتک ۱ ِ

 رصم اید ردشسا لود هب زویجاب هناشاب ىلع د یهدرقم 3

 . دن ود با و یمحو هاشا ىلع دم تیاوتاب كنکلیلاو

 هوا و یوا اطعا هلا a نایک اع وطقم یونس

 . هیحوت ةوالع هیاشاب مهار لغوا كرکو: هباشاب ىلع دم ك

 طارش يدادرتسا كنایالو یک هبروسو درک هدج نابنوا
 . یدیا ندنسلح هررقم

 E رمص+ نالوا ا هب رص زدقوب .هدهاسدهع :

u شیادک كهاحو ون هاشداب یسلوا هبوستو لح هوس لاک  

 ریقرهنل وا دع لالهتسالاةعارب هی رافدل وا قیفوت رهظمو هنس رلعااط

 . یدلوا ناداشو رورمم هدهحرد تیام تلود یاقدصا

 . تامدخ هدصوصخ و كىا شاي دیشر ییطصم یرظطا هج راخ 1

 : 2 4 ردشل روک یسبوخیه

 قانک اخ 4 ا شا لع دم هدنشرات ۱۳۲
7 aK’ : 3 

A ALANS ORE a 

nû akai Sh Dee LAE uA دریک زن ٩ 

 . ردشءلنا تيد وع طباور دیدجنو شم روس زو ههناهاش

 , سج یک یک, یرا !ودرا شان انواع رو اشاب دیشر اشاپ مهار

 توام ةيارچ رک اعناناوا قوس هر ا نکیشماهیلغ هرلن وف

 ودعم نده ونعم باسا ضع! یس .هامو ریس تمواقم ته

 اش عدم هناوذ نایارنغوا هرصم نوجا فیرش جح هک هلبوش



E ۳9۰باب یجنزوقط  

 سس زالوا باطخ لباق یک ییادلیا کا ياز غ
 : رود ماطر هحتلود قر هلیفا بوناب و ك مع مد تروص "

 ۱ یتودر کر اهد ةن راس ولسا وف هدنخا لو ردنا نایهزد هبحالطا

 دلوا :زوتسوک یرادفرط تاددج و تندم هداعلاقوف یک

 دبات هدلسینآ ارجاو لاعفا یکه درنصم للاوقا وشا و ندنفب

 یدشاوا ئان هب ىم وع هجوت كوي او خاد ندنکدلبا

 یک ر دقو مدصقم E "ندنزادقا كل ود و ند هک وبلاح

 1 ضارغاو هنسهیناذ تعفنم ناکرح و راوطا نوتو یرازوس

 . یءدنقح و یدقیچ هنادیم ًارخؤم ینیداوا مداخ هنسهیناضت
 قوس هناینطو نیل هحیضف یدلوا ِ اردک طنین

 ۰ ٠ تهادن هالکا لاا تقع ارم اک اش یدل كرو

 رایدلبا كواس هتعاطا هارهشو لر نوتس یدنک هللا عوخرو

 لک کیا نیشن همیخ هدنغاط یزرد اشاب میهاربا هدم ربخا مایا

 هثوباه یودرا هلنارارف ندینهاکهممخ یاطیاضو رک اع: .موب

 2 ت ۱۷ قال ىالا 7 نو نوکرب ی > .یدیا راردا تلاخدو احتل .

 نحو ِ ۱ iss تا یدیشعا

 هر روم ا ن هام تاق ثا څلور
 با لکشت ر زا یترادا ناکرا هيس تم ور ندیناخ
 بقیع لوما فویاه طخ هناحلک . یدا هدقمشلاح هه وق

 تاو هلدلوا شما عضو ی راساسا هدیدج تاظنت هللا ریغق
 چ . یدالسشا کمرو رلءرع لزوک ی ورصد *یعا_تس



 نوسلوا نا لا ندیتلم _ و تهدم یی 5 كنەناھاش همی

 سومان و لامو ناح تظوفحمو یتیم مطرع وا هدنونق رظن

 تقد هدشابحو تلادع مدنح رط كراوک ریو كن هیضق

 یسهوست كبهللام روما نالوا هدنسهانم جور كتلود قرهتلوا ۳

 یطبر ههنسح لوصا كلادءتساو تدم كەر 2 تمدخو ۱

 هب ی ر هلفلوا .یرلسابا كتهدب دح تایظنت ی ا
 ندفرط ر هقدلوا عضو هلق عقوم در د داوم هلراماظن

 توقو تلم ترشاعم نسو تهافرو تكلم تینماو شیاسآ

 _ تایلعت و تاقیسش ندفرط رکید و هدقلوا لصاح هيون

 تایالو . يدا و هرګ و هر یاوق هللا هبرکبع

 تاالابا هدهصقو جاق رب قرهلوا طار :هزکس ۱

 تاسانم بویلبا ذات لاک یتیک اخ قح تاود هنیرزوا هات
 . ی راحل رام ,a بولا نسح ەدەدنسەيقيقيلوب ةیجراح

 رومشمارد نادوف .یدا رنازف ینهجوت كن هماحتم لود هلیلویق

 ا ود هد ناخ دوم دهع خاوا اا سهاط یلغوا لکدح

 دوف ید ا بور و ماظن یکی یو

 - هلبلح رلطناض نداورواو یعیسقت هرلودرا ةرادا كنهرکسع

 تاهدخ مدناض وب یتسفرب كنب رکسع 4 هسر و كملعتو ملت

 رھ هبونعمو هدام تابقرت ار فد رک مرک

iرورسم و نوع توو یاقدصا هلعل وا ناباع لتر وص دز,  

 . ىدا مقوا



O EOS نر هر ره O err 
RAKE TA TER ا ۱ ۱ 

 باب یحزوقط ۳۲ ١

 یایقرت وشا كن هملع 3و تر ست هایت رام را ره

 ینو یروطاربعا هیسور . یدرویمتِک هشوخ هحف رط ضع
 هسهقیقل وب هشیزتق یسهدج هلیمامآ هدنفح هیقرش دالب هلوقی
 قرط زب یهیلخاد لئاوغ ندا ثدحت هدننکلع هلخاوا كلاس

  كنابورواو ینامز هغه ردناوا یتسهلئسم قرش هنس هتک ندک دا

 یاب رمشن تسیوالستا ۰ یدیشمدوک عام دن نیک یلاح

 صبر رو كىر 2 ورندهن وا یا وا نالو هدنساعدا قلو السا

  لاغشاكرەدنا نایصع وابلغ اطءرق یسهنس ۱۳۰۸ هلغلوا هدکعا

 كرهلیا یک یو اسد رق هینشتم وکع .راییانا داف انش

 ۱ تاماقم » هدر هولهسور هد» مص کیدا نایصغو هنتف نکس

 تاماقملئاک هده رش سدق هک ها وش یدراقح یسهلئسم « هکرابم

 یخد یراضبو هترلسب كيلوتف یراضم كننامدخ هبوسع

 ۰ اناا شيا صم هتناهرت یقودوتروا
 قرهلینوط یتیمها هلتباغ ام دخ فررش سدق هدشنب یابهر
 ٠ تامدخ : یدرانردتسا زواج الصا هدنقوقح كنس رکی رکی
  هتسئارف هدننامز ناماس ناطاس ینوناق ات یمسقرب .كنهروک ذم

 رصعونشفلوا اطعا هنیراسااب ثلوتق هدنادهاعم نانل وا دقع هلبا

 هدلبا نواه نامرف (۱۷:۰) یلخرا ۱۱۵۳ هدلوا ناخ دوم
 ٤ ینیدلواقیجا  یمهدآ هلبا هسنارف كتلود هدهسیاشملاق قیدصت

 هنیرز وا یسهنادنمزابن تعا ن كنسهناخش را مور هدنرلماکنه

 شقودوت روا ندنشدراق یتسهعمت ی یک عیطلاب هبنس تو



ASAR OE EAD A Oa € FAAبی ار  
E O E۰ تم نر : و هر  

 o هبنانع تلود رات :

 هرصهرا ۰ یدراشملبا لاصحتسا ران واه تارب ید یاتیهر

 هعزانمو هشفانم هدنس ناب اهر هدش رشسدق هدانناوا یییدل وا

 هنمات یداسلک سقودوتروا یروطارپعا هنس ور ننخیدا مو

 كنبرابهار مور كرەلبدب۴ قلزمسقح ایوک هحیلاعبابو مایق هیاعدا
 كرهد ردمزال قعلوا تققح راهظا ندنردنل وا مک قوقح

  نویسهموقطلتخ ر لاحرد هینستموکح .یدلبا ماظعا ییهلئسم
 ۱ نالوا یراح " هدکدلبا رارصا ندهشاعم رظن یتفک هللکشت

 قفاوم هعدق لماعت هدمهو هنماکحا رانوباه تار مه لاوحا

 هاش سد" ندنسهعس یدنک یاود همس ور .یدلروک د دوا

 هدنروص قفاوم ههدهاعم ماکحا هدهس ورح كلاغ كراوز ندیک

 هدهتا شعا یوعد یخد ی رلقدملوا لئات هن هبءارتحا تا

Eهدنص وصخ تاعا هننماکحا هم اےس تادهاعم هنس  

 رار هللا دعوو درس ینکحهداو ینکیدلبا انتعا هداعلاقوف

 یهطیضم ییدلبا میظنترئاد هنسهلئتسم هکرابم تاماقم كنویسیموق

 نوجا مالس لها ه وسيع تاماقم .یدلیا غیلبت ه هماحتم لود
 یرلقدمهشالبا كتنابهر فرط ییا هلتهج ینیدلوا مرتحم یخد

 . یدلبا عفر یعازن بوس كرهلیا هدهعرد یسودنک یامدخ

 نوش ندنو وله سور تا. راس فرقی لضر 3

 یفوقیحنم سن رب لاریمآ یرظانهبرح هلبا هداعلاقوف تیصخعو
 5 هدینف وف كداتعم فوق 7 یدلبا مانعاو رومام هامسرد 7

 ۷۳۳ د



RIEی و و  

 باب: یحز وقط ۳۵

 ۱۳۹۵ یوالا یداح ۲۰ ) یدلوا لخاد هلوبناتسا هلبا هطنط

 فورعم هلتفلاحم هتسهقیتلو هبسوژ [۱] (۱۸۵۳ طاش ۲۸و

 OT كرەدبا لاصف۱ ىدا داّوف یر ظان ek نالوا

 یاکرحو راوطا كفوقحنم یدنلبق نیبمت هننراظن هيج راخ اشاب

 هل را ۱۸۵۳ ام ۱۵۹ ,یدیا. هدنح راخ كساس دعاوف

 ا وکو هدهظون ییا لارا هت راظن .هیحراخ
 تست هکر ام اق میکس ندا نفت ربغآ ضم هنملع

 ندهبفلس تنطلس فرط هدنقح یماسلک مورو ین هوست تعرس

 هامساطعا دنس راد هرکه او ماود كنازابتما نآلوا ورق

 ندنتراظن هبحراخ .یدلبا بلط سعوا دهعت هلنروص رخا او

 .نالوا یراج اا ه.سور هلع تاود» هدهماساوح نالیزاب

 ینیدلوا هدننسامیمص یوتنا ین ماود كنهن ا

 لبا س 4 هنس لت رمضح روطاربعا كنىهاشداترضح تادو

 "لما صخا یدک ا كنهناتسود تدوم .قافو قئالع ینیدلوا

 .شعل وا اطعا عدقلا نم هب هر ایس رخ تاعاجو ینیدنل و ی ران واه

 مد دنهاشدافرشا فرط و یع ص اماع هبهذم تازابتما نالوا

  هنیررطاخ كنهسمک یه قمزوب یرلنآ ندنغیدلوا دکوم رارکتب
 . هلازا یههش نالوا ضراع هنتلود هیسور هسلصت یهو ییدلک هل
  هناهجنوتس ینسهاقوندالخام اعرذ كنهروک ذم تازابتما نوجا

 ا یفداوا رمضاح هلن روص ره هنالعاو دعو ارارکت وشراق

 ی SSE ی نوتب یرلخرات دالیم ۱ 1



 یر ی هه
 هسوربویمهدبا لوبق ینآ ندننجهنوقوط هتیلالقتساو تیکاح
 زاوج هنلیمح قلراک ادف هت صو قلتسود نالوا دوحوم هلبا ِ

 كلام نو یالوط نوک ح و هم توکو یک تکو 3

 شید یاس دو رس رور ی 3

 . یدلدیا ناناو درس هلاح وضو لاکیراهدام,« ید اتفج ارم
 E وتمظعو رارصا هدننههاس تلاطم ف وق سفر 9

 سیام ه بویلنا رتس هلبا لافغا قو اب نالوا واما ۰
 ر كن «ءاندهع کلا تلط هدنسهطوب شوم ی رات ۳ 13

 هدننمض یی دصآ و لورق درک ةدهاعم وها تلو

 سلجم نالوا دقعنم هدیلاع باب + یدلبا اطعا تاهم نوک شب

 تازایتما قرهللوا هرک اذم زاردو رود هعقاو یلاطم هدیمومم
Ezندنرلفرط یرلت ر تح ناخد ناطلس عاف ناکمتنح 1 هبهذم  

 هلیسهرص ید هدنرارصعفلخ نیطالس فا بولیروسب ناسحا .
 ناسحا تک ودنک هاب و هشس تطلسو ییدنلوا ورق اقا ۱ 3

 كنهنسک به و چیه قمرو یاازابتما یی دلوا شمروم 3

E 3تن هبلعت تو یال وطندهررقم هدامرب هلو توی  

 تاهش كنتلود هیسور"وللثم یج هلیبهزرو تانیمأت هلاع نوس

 یعهمعا فاکنتسا ید ندهننیمآت روض اک هبهلازا ؛یایهضنواع 3

 یسهسهدم تازانتما كتلم ر نالوا ندهناهاتش همت هفامعمو

 و وو ر <



ANE AEE E TE A RTGS 
5 ۳ ۲ 1 

 باب یجنزوقط ی
 TST ا سس تم تست و

 هنقلالقتساو ثبك اح قوقح كن هنستنطلس كملبا ارحاهیمیظنت
 .هدروک ذم سلم یجهبمهلبریو زاوج هنلوبق هلتهج ینج هنوق وط
 ورنپتادب كاا مدو یدنلرضاح باوج قده وشل رارق

 .لوفشم هليا هیرح ةیاک تاکرادت یرحمو یرب قلود هبسور
 هه رکسعهبطایتحا نیب ادت ضو ةلباقم یخد هبنس تموکح بولوا
 كن ولهیس ور مه و قملنازفتفو هدص وصخ و مه ندنکیدلب ١ تمشت

 كن اعش ۲۹ هل تم كلا قیمعت و ه کام اهدناقرب یتیلاکت

  .مظعاردص كرهدیا لدبت الکو تیه (سیام ۱۳) نوک یجتتآ
 ئان ینطصم یلدیرک یسیئد الاو سلجم هنبرپ كناشاپ ىلع دم
 . شام دیشر ینطصم هنیرب كناشاب تعفر یرظان هبجراخ و اشاب

 نایاش یبةیلاکت كنبربفس هیسور خد هنییق یکی .یدارویب نیت
 موتاهتلوا فوقبجنم هنیرزواكنآ .یدلیا در كرهمروک لوق
 «نسیام۲۱ ) هدنطساوا نابعش :هلیئتیه ترافس هلعابو هلیساطعا
 : . یدلیا تدوع هبهیسورو كر یلوبناتسا

 وی سا 4 ات ای ) برم منرمعا مریسرر
 ۳ سوپ و تظلغ دال و روط تفوت
 ایوروا كرکو لوبناتسا كرك یلاتحا قمالوا قفاوم هنساضر

 3 اک ا بور قعدبازوویناپ وس هدیه هما لفاحم
 ۱ .هلیگرا ۱۸۵۴ سیام ۳۷ ندنفرط دوراسن هد تنوف یرظا

 .یدلیا :لح هد هش وب تاربرح نالوا دراو هنتراظن .هبجراخ

 ٠ ا یلاضفاو لاوقا جلف وقجینم هدناریرح روک ذم
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 ۳۷ هبناهع تلود خرات

 یناتصا و لادتعا هحرد كنفلاکت و هرکصندقدنل وا توصف و 3

 هناتسود ردقلوا كلش راترضح روطاربعا ینالوط ندندرو

 كازتستبنما بسالب وشراق هنسهناصلاخ تان نالوا هنا راک هفعاسموم

 " هتقد رظن اهد هرکرب «ییدادبا تراتقح كو هر یسوک
 هبهیلع تلود یسعا عوجر ندنعقاو رارق هیلعءانیو یسعلا
 . ىدا روس وا هیصوت

 هدننصم فوفاح روغ لارنح هدنرخاوا فرش ناضمر

 قالفا كرهدا زواسحم یر تور فرك ه.سور نانلو

 لود كد رراسن هد وسوم نوک واو یدلیای هس راتلایا نادغب و ۱

 لاغسشا یتتکللم » هدهبموحم تاریرحت ییدلیا یطست هب همظعم

 هلدصقم كجا برح یزواح هلا هیاع تلود طقف زرونیدا

 نداطغاش کک تا زمتیدلوا رظتنم قحب ىلاع باب ردلکد
 یز هنسهماقا هب دام تانیمأت اقوم هر كنا هحعا فاکتسا

 . یدا جردنم یسهرقف « یدلبا رونحم

 ناه یلاع باب ونشراق هناوخد هنیتکلم كنبرکسع هیسور
 ر هدهنایو نوجما نیلاتاذ حالصا همظعم لود .یدلیا وتسلور

 لوقوتورپ رب یواح ییهیفیلاتروص ضعب بودبا دقع سنارفتوق
 لاسراو میل هعروسرم نسو هب دافس راد ندهنایآو قرهسلا ةملق

 لوق هتسیاش ۍځد یتماکحا كلا هننس تموکح هد هسيدنلوا

 یحنجوا یعرکیو یجنکیا یعرکی كنهحمایذ رهشو یدمهدوک
 هدهدافلاقوف *یعومع نتاج رب نالوا دقعتم هدیلاغ تا یرانوک



 باب یحزوقط ۳۵۸

 ندنشیدلوا كعد دهع ضق یسک ینرهن تور كنولهیسور

 .یدنلوا برح نالعا هتلودهیسور 2 یو رارف نایریو
 مور تنم وا هل هداسنفرط نوک شيوا: كيبتکلع و

 د هننادنام وق هسور ند قرط اشاب رع ینادنام وق لا 7

 ۱ اردن رک تام

 یرههوط ولهسور س ۰ ( ۱۲۷۰ ی سه عباثر و ط ۱

 كا تب رحت یهراس یایاعرو یراولب رص هللا روم ندندو

 ییمش :یدیشعا قوسر ؟نعولتلک هریغص قالفا هلغلوا هدنسن

 اش رمع یتادناموق ییا مور ندا ذاختا نوباه.یودرا زکر

 .ناک هدنسوشزاف كنسدو لاحرد بودا فشک یتالبوب كنمشد
 راماککتسا و رلهساط ارش لل اعا رکسعٌءوق هنعق وم :تافلق
 9 یاب فن یا روا لاتشا یتشدو نتمردتالعتا

 : دلوهرک ركع هن کوکر ب ندقحسورو هبهعاتلوا ندناقهرتوط
 قالفا كنهفلتخم طاق هلون ولهبسور یدشمالشاب هدد یشرکب

 هداشنا وا ندنکیدلک هنهاباقم ه هبناغغ تازرفم نک هنغاریوط
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 e a هز و قرنلوا ماعا یاماکحتدا تاقلفو نيدو

 ET : . یدلرتک هلاح

 a ا هعاتلوا دوم ىج رب

 نع هنابنامع نوت رفط دهام قرهنل و تاذلا ا شاب رم

 و ۲ 5 ., ردشملنا رادید

 ۱ دست عنف : دوش د ردي راح هناتح هبرام یجنکیا



 ۳5۹ هبنامع تلود مرا

 عقومربو هدنراوج هلبتمن ثملیا قییضت یهناهاش رک اسع ندا

 نصرت لاح رد كرة هلا ولهیدور یتسهب رق هناتج یک
 یسر هس رح ناکرا یلیامور نانلوت هدنافلق نىكا اب ماکو

 نواه یودرا یبا مور ینهدوحوم دونح شا دما رظان قیبرف

 یناعصم .یینمنم ندناکراو اشاب لیعامسا کرج نناکرا سد

 هلوق جوا هلبراتیعم اشاب نامع یساولریم یراوسو شان قیفو
 هبرق وک هنشح یحنش كالوالاعسو رهش بودا قیرفت
 هدهدیدش ی رام نالوا مقاوو شهلوا موج هنیرزوا هروک ذم
 هناتح كرك هل راما رازف هلا هلک تافلت و هلماک تعزه راسور

 هنیرق ترصن نیدهاسحم تسد هرواجتم :یارق كرك و یمهیرق
 بولوا حورح هحفیفخ رلاساب ینطصعو_ لیعاسا < ردشمع
 . ردشلوا فلت ناویح ىکا هدشلا كناشاب لیعامسا

 نام اضو | سا نوار ی ر اغ جو یدل ورک نک واک
 وللثه هراسو فیسو ناشن ممتا رح لع ندنف رط اا و

 هنااراشم قرةنلوا تافاکمو فالعملت هلا هناکولم هبنس یایاطع

 « مزک ارا ادرس » ندهناورمسخ هحسط تفطاع هم رق ید اشاب رم

 2 . ردشمنلیق عرکتو لنګ هلتناونع

  یءوا نقوم ) قحسور رکو هده را کیا و دارک

 لوک و یو شو ( ین ل 2 یا

 هدنشهراس طاق كنه وطو هدنرافق وم یاسیاو نحامو

 رگ "یی هدنالناقمو تاحاهم یشدلوا یدصتم ولهیسور
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 باب یحزوقط ۱ ۳۹۰

 هناردفص تلاسو تعاحش نالوا زاربا ندنفرط هبنامع رت ام

 روا یاو تولعء ابدالم عآ شب تود ءفدتیمماس

 هل ہت ۰ ید هدنموګر یتئدشو وص هسرروا تاقلق

 تولعح ندربغص قالفا هم رزوا یرقهف مازا ی دلوا راتفرک

 . ردشعا تمجر یرغوط هنیراتهح وص نو

 i تربح و هلو راج ود ینمشد هبلا وتم تاب رفظم وشا

 مسج نالوا وزو یسهسرتو هطظبار هدهفلاس رافسا هيسور

 هدنسوش راق هلذلوا شمشلا هراهبلغ رشتالکشم هضم را ود را مسج

  .یدیشماعمر دسکهط وا یتکحهدبا فداصت هبهلازیل د تم واقم هلب ود
 ندنسهناضاف را آ كنه رتو میلعت و كنهربخا تاقی هکو لاح

 تدالخ نالوا روتف یالتم قلارا رب كنهسناتع رک اع قرەلوا

 هرک اذم نراتامولسدو شا تدوع ندشاب یی یسهبرطف
 صولخ لصن هنیهنامظعتم تافیلک كف وقيم ستر هدنساحم
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 هدننادیم برام ید نعرلرکسع هسرایدر و باوح هلا راقوو
  هعفادم ههنانکشفوقح تازواحت هللا تدنماو نیک هحرد لوا

 ۱ یرلمل ود اوروا نالوا تسود هبهبنس تّطاس . یدا راشملیا

 ٠ هز: ےس هب رکشع تاکرح .ولهسورو رلبدلوا رورسم هلتاغ ندنوب

 هيلع ءانس .یدلوا روب هل وحت یتالپو هکمررو تیما هدایز اهد

 ههچ ورود ندنراتهج لیعامماو لئاریاو صالق هدیحر طساوا

 عورش هن سه رصاحخ هرتساس هدهنصم تروص هل راا رکسع

 یدالشا هدی دشت قم رصاحم لرمرتک رکسع ماط اط و یدل



 ۳ نام تلود جرات

 هر دما یرکسع سور ردق كس نا شعب شعب هیاوو ىلع

 تمدخ هلرکسع كس .نوا کس هدهسبا:شعالبوط هدنهاکشس

 شاپ سوم یلکیالغ قرف یحوط نالوا رومأم هببطفاح
 . هناعنحش هلغلوا رو ده ر شمشش هدنتکم فلس نیدهاحم

 تدانیث نع نکاح هلشاصا هک ر یم ودنک و یدابا تمواقمو تاش

 ۶ و ترک یدسما انعطق ندقلآ یهعلق نمشد هدهسدلوا

 ندشی داوا لاو رام رکمع,هادا قق راتاود هقاکشاو کک
 هلک تانفلتو هماک تبسونأم توش د نرو یاخ كنهب را
 لوففو تدوع هنسهه ر وا كن هن وط هلا كارت یه رصاحم هلی |

 قوام كا كنعلاقو هوط . ( ۷۰ ناضمر ۲۷ ) یدّتسا

 دزن یتریغو ته كد یاشاب یموم ردیسهمق و «رتسلس کا
 قوسمرغیلثمو "ةلح یدارفا یسهلاع قرهلبروسب ربدقت هدیلاع
 :.وچراشلووس:یهاشیا فاطوعا ور یالیلا :روظمرمردت روس رب

 هدرفستاد 7 ۱۲۷۰ رفض ۷ ( یه ز تونم

 هلی رومآم كمما هظفاحم ینیلحاوس ییوطانا یرکید ییامود یر

 بففخ ییا هدزوا قلوا بتر ندرواو ررب هلا نوقف رش

 N هکعاروهط هنطروف AEE ات
 هدننقرد ناچل رلنوپ ولما چ هبا :بوتسراقادتم کک

 بویالشاب کما شت | .دورولپ یرلیک سور یکیا زادنا رکل
 یلیخ ید نمشد ( ۱۳۷۰ نفض ۲۷ ) هدهراحم نالوا عقاو
 قرع یر نوا ندیمهتفس ییا نوا هدهیسدلوا رادهخر



 باب .یجنزوقط ن

 یلەربو یلهراب بوجاق یرواو فّلاط زکلاب یدلوا قرتحو

 واف :یدلوا لصوم یمغلارخو لصاو هلوساتسا هدلاح یییدلوا

 ایا اشاب نامعو دیهش اشاپ نیس> یلهطا هجزو ندنرلنادناموق

 قروهت | هلک هنسم راد تونس نمشد .یدشود ربسا .قرهنلطقس

 .تكنسهعف و تودسوشا ه رخ یا صا 1 یدنشعا راسخ قوحر

 کن وج راردهدکعا لیمح ها غاب ینطصم زیلکنا ینتیلوئسم

 تدوع ند رللحاس هبساقفف هلا رواو چوا هلا راشم یاشاب

 شما یوا بود لوا نوک چوا کا ندهعف و تب ولوا هدکعا

 كرلاتشاب نامعو نیسح هدنقح یسعا جارخا ندنامل یرایگو

 3۳ اهم اوت ا ا ناهد ير وات تنفنلم هجا رم

 ۳ ۳ ۰ 4 + ىدىشھ |

۳ 3 ۲ ۰ 7 ۱ 

 مما۶ تار AS و سارو 1 مساس SU دما دورا

 دلا ةد راماكششا# ىد كترقس هيسور وشا - . قاقتا ربا

 هدنرخاوا ۱۸۵۲ هکنوح یدنزوک رثأتم یموکح هسنارف هدایز

 یاس قوللپا یجنعوا ندا شولح هیروطاربعا یلادنص

ش وک كتسوهرادا تليف نوا
 ییحراخ “نالوا لوخدم هلک ک

  قلوا ماع راتطقا زادنا هلولو قزهلوا هننکع كنسهقیتلو

 مي o TE هفت

 e یتلنطلس ناکرالافیعض ناشو ندنکیدتا ذاختا ینکلسم

 ندنکیدلبا سی یهو زل كعا نصرت و نی زت هلا تا رحا قالراب

 مذقلا نم هدرو یدیابغاز هکمرتسوک یندنک هدنايسایس نادیم
 . . یتکلیماح یماسلک كلوتق یراقداوا فصتم كنسرالارق هسنارف



 ۳۳ ۱ هبنامع بو و

 كانسهلثسم کرام تاماقم عیطلاب هلکتا هدهعرد یخد یس نفت
 . یدبا دیفتسهو نون هدنارف هداز لا ندنلح تروص

 رومیس نوتلیماه ریس یربفس غرویسرتپ یتموکح هرتلکنا

 ور دنسهنامرح تاقالم كن هلوقن یحر یراح هیسور هللا

 دهسیا فقاو هلشال هننامصت یهدنقح قرش كنهیسور

 قال هدنسهلئسم هکرابم تاماقم _هلیسح قلوا ناتستورب ۰

 . یدنلاو ِ

 نونا یدزتدسوک شات داو ان یوکس یارک وا
 غاط هرق بولوا ررضتم هدیس ودنک خا دنا شن تسپ والسناب

 راشو ناتسناورخ و احالاد نالو هدنساعدا قلوالسا ی ا

 شمرو لح هراشیاع ندنفرط فک هرواحتم تالاا

 هرق كرك هلغلوا شمرۈشود هنسوقروق تیارس ءوس یموکحو

 هکرابم تاعاقم لوک و منسوب تیا هلتع رس تان هنداح غاط

 ندمالراب كن هنتف هرا مش نالوا اعور هدناتساس قفا ندن-هلئبم -

 لا هده دلما تطاس و-ض رع ناه ق دلاس وت اتا

 ۉرلىا ك a هلدتموکح 1 و یدمهلوا ردتقم هسلاتاذ ۱

 ا 3 هسیفام عم و قلوا رظتنم هراک تقاع فرق

 كناعوقو هکیدلبا حییحرت ینکلسم قمالاق روحهم هدندنتیمررح

 لکشم هلناغ قوم نو .هتها یا باسستک 1 | شف
 . ید وب :

 لوه باس هطقفو کمایا وصاح زونه یداحتا الاتسا .



 باب یحزوقط €

 روتشویلارق ایندراس عم نومهیب ندنغیدلوا ی شل و هدقعل مضاح

 .. یدا وحهلیس و هنناهح ول ب بلج كناوروآ لئونام۲

 یتهددم ترافس كف وق.حنم سند, ن . هد کوب لاح

 تاماقم ی كپلاراشم هر هليا بلح یتفد راظنا اورو!

 همان دهع ايو دنس نکیا رونلوا نظ روصةم هنسهلئسم هکرابم

  تربح ناهدرب تشکنا تسایس بایرا هجنلوا عیاش یسهدام ییاط

 قوقح دعاوف یراوطاو عاضوا اصوصح . یدلوا هاساو

 هلع تلود یسهیموحع راکفا ایوروا كره روک هدنجراخ لود
 هرتلکاو هسنارف یلافشا كنتکلع بودا ليام هقرط

 زکد قا امهلاراشم نیتلود هلا بیرقت هنبرکیدکی ییراتموکح
 هت نع .هبکیش ناک هدنلخدم یزاغو هعلق قانح كن راولق

 كەن کا هدنسهبب رح عیاقو هنوط . رلیدز و صا

 تامظنت كرمدک هشیراشوخ تلاسبو ماظتنا ییدلبا زاریا
 : یا قم هو بوس . نادلبلا لالدتسا یتیدح كتهدبدح

 زیح هلیماع یانشن کلن تاحالصا ینهینس تم یک هن ززوا

 فرح نالعا بود مالا ڪا الا مات ندمربتک هلوصح

 نوباه نئافس ین رلامت ود نالوا لصاو هنناعل لوبناتسا ًاقاعتم
 ا ا رومآمو نوذأم ب هظفاح ییلخاوس زکدهرف ًاققتم هل

 هقطل ا رحم هلتم وصخ راهطا ه هتسور یدیراودنک ندفرط کید

 عقوم د e النسا یتسهطا E ره وق یرلکدردنوک

 . یدلیا عورش هدیه ینکچتنیم
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 e ۱ هننامع و رات

 .دنمهدناف نادنج یرلهر کسع تاکرح یهدقطااب هم 1

 راد د ضرع هیناعع موق یرلکذلک هش واعم هدر و یدنامهلوا

 یدنکو ققارب نانتماو دو هناشن رب هدتما و رطاخ هلتصلاخ

 هدهاذم یفاطل نالوا ناتساد هدرالید كق رمش یخدآ هس رازکسع

 .یدا دراو ینهملاطم قعردنرا یراسوهو قوش درهردتا

 رکشل ماط ماط هرز وا قعل وا لق هبهسورح كلام هلع ءاس

 کتا وک لاف شدلبا ترشاسم هنساکرا کک

 هدهاعمر یفادتو یزواحم هلباهنس تّطلس هدنداعسرد یوا ود

 :تدام ۱۲ و ۱۳۷۰ هرحالا ىدا ۱۲ ) كل رهلبا دق هقاها

 ودنسادناموف ۱۵۵۱0-٩۵۱01 ول زاد قفنت لاشزاب ۳۲۸۵۵

 نالوا هدنعم [۱] نالغار درولو. یسودرا رمنارف نالوا

 دهم مزاول بودیا عمحم هدنعقوم ییوبیلک ی یسودرا زلکنا

A6 |رابلدشا تعراسم  . 

 هتک رح تواقش ناب و هلتشهشاالام یرقنن هيو
 تالاح ضع توفصو لس راغم هدینافخ دحرس بولک

 هلن تم و کک هع وتو هازکنا اک تاک وار یا

Eیسهنش . otهاتون فک كرءهدا وتسلورپ  

 دهغ ءراد هلا عنم ییراکتدسفم تازوا بو هبات یابقشا

 ۱ : راد شد رزق کو لوخد هنافاصمو

 وفا ندنرلب رح رواب تیوتغتلاو ا روهشم نالغار هو ۳

 ۱ یاشار یقلوف غاص هتک رم واراو



 . باب یجز وقط ۳۹۹

fهود "اک شم كاتب تیک هل هنارفو ه  

 55: رج یلود اتیا هنرزوا راما توادعو برح

 هلا امہلا راشم نیتلود كره زاو هرویماب ندماود هدنسیراک

 هلرلنا ردق هنسررقن ابمطق كنهيم ومع ةلاصمو قافتا ةطبار_ دقع

 , Eیذلیا هدهعرد قتکرح .

 یو ۹ لوح»- ۱. (۷۷۷,۱) نا ق رخ از
 غ یک الات ااا ی رک باده هوس
 . هدنهاکشب كيهحوه هدنحر طساوا هقفتمئافس . یدا شما ءد

  هتنراودنک اج هسوو نالو هدنلخاد نامل: قو روم
 hh ندنماقمغاق كىەخ وه بودا فلکت یتسه وا میلست

 ۷۲۱ ) نوک یجندرد یمرکی كروک ذم رهش ندنکیدما دورو
 . یمتخر قره وط هوط یتا برح اسهدوا ( ۱۸۵۵ ناسین

 . ترا طقف رلبدلبا قارحاو بیرخ یرابقو یناماکحتساو
 لاثتما هسننایدعت , کءدیونیس كنولهسور بوی ا یطخت هتنامل
 . رایدهملیا

 دورلاب .ند تهاکش تداعسرد یو ایه هن وام لود

 ج ,هدنار زح طسا وا | جوهکس ا الا رتح نکل یدیا راشمقبح هب ه راو

 ۰۱ ) شعا تعحر هلا هلماک تیسوأم ندنسە رص اح هول

 ا كناشاپ رع مرک | رادرسو ( ۱۲۷۰ ناضمر

 ٠ یرلهبونعم تنام ناس قرهت وط تک هدزوع لئاوا رکسع

 شیت دوکسوب ندیلاوح لوا یررکسشل سود نالوا لزارم



Eی ی یه ی  

 ا ود مرا

 ناربزح م) هلواقم دقعنم هدنمایم لود ابرتسوآ هلاهیلع ٹلودو
 نتكلم نکد هبهحنلوا رک رارق هاصم هبحنجوم 0۳۵۱ ۳۶۰ 3 ۱

 رهش ولهسور ندسعحهنلوا لاغشا ندنف رط یزکسعءایرتسوآ 9

 تمجر هایباراسب رکج یتسهبرکسع یاوق نوتپ هدلولبا ۰
 دا شمل وب ماتخ تالتاقم یونس هن وط ندنغی دل وا شہلا

 برمل اراد كعرف هل روسشم نمجا دفع هد راو رلنادنام و

 ) ۱۸۵۶ لولبا ) هدهح|یذ طساوا . ریدر و را رق هذاا 2

 کد زواحتم یروش ندقعطاب و هب را و یرک اسع هقفتم 9 ۱ 3

1 
3 

 توطس یاشکنابداب ًاهحوتم هعرق هلن افس تامهمو هلق و
 هولزوک و و رطدشاس هنس هم ى لحاوس عرف قرهل وا ماهم

Eupatorî 13شیدا لاغشا ی«  . 

 بدو سا بز ییقوم کشم كا كعرف

 1 قرهلل و هدننورد ناملر و هدنسد ونج بغ كنه زج 2

 یجر كنابورؤوا هعاتمو ظوفح هلا همیسح تام دا جو

 كلو ونوس هلع ا یدبا د ودعم ندسهبرج عقاوم هدهحرد

 . یدنلف داحا تاکرح فده هجران ادناموق ناقفتم تف

 تام ولالا » هقفتم رکاسع ندا ی ندءواروک

 هتسودرآ سور نالوا نصحتم هدعقومر وا هدن رالحاس اج

 ۱۳۷/۰ ها یذ ۲۷ ) هد را نالوا عقاو بودا هم

 نازرکو ناشیرب هلنا هلماک تعزهراسور ( ۱۸۵4 لولا ۷۰ و

 فقوقحتم سنار ا 9 یا یرلدوحوم نایدلوا
 یا



۳۹۸ 

 ا ا توش لع جز زار وبا
 زایدلوا مزاع هفعاشوق رادام ارت اد یلویوتساویس رلودرا كرهدا
 3 هسنارف . رابدن وط یتامل هولقلاب نوک یجنتلا یعرکی كالولباو

 ورس دتفورب تګ كنون < تحت لاک ام یادناموق شاب یسودرا

 شان هلغمالاق یراذتفا هتمدخ ىزا هداشنا وا بولوا لتخحم

 ۳6 لاو نادماموف هه رف دعای تخ «یللادناموف
 نکرد اتدوع هن داعسرد یدنکو ید وا هلاحا ( ۷۰

 . ( لولبا ۲۹ ) یدتتا تافو هدرواو

 قرهنلوا تردابم هتسهرصاح لوئوتساویس هدلوا نرش 7 ٩

 رویا ندعرف گلاب ییا دشا توط ارور
 ارجا ینامدرابموب لویوتساویس ادا پوک هءاق پوط زواجتم

2 

 ¥ اط ارسا 2۳1 ندولهسورو کو نیحورح . ردشعا

 هب هیسأتم هه هراهناخ هتسخ كرهديا دورو هلوبناتسا ماط

 . ردشلودشلرب

 ا ةولقلا ) ۱۳۷ رفص ۳ ) هدلوا ی نرشت ۵

 مدیا مور زونه اشاب رمع مرک | :وادرس هکهلوش ردشلوا عقاو
 ینانادناموق هناهاش E نالوا قوس هعرق ندنغيدنلو

 ا ار یورو لوا ااا هاش بد
 .  ینادناموق شاپ هیسور هرکوب, . یدبشّلوا میدوت ههلاراشم
 .هینامع دونح ت وصاب يزمه ,هاکوډز) هولقلاب هلا هیلک هوق فوقصحنم

 . . یرلکدلیا داهنجا هیدن لذب هنمشد عفد هلتلاسبو تعاجش لاک



 ۳۹۹ ۹ هیناع .تلود خیرات

3 

 ادعا رکشل كر هشیش "هدادما ی کک این هنواعم لود هد رص

 زا ره تم وارو اما و ناشیرب هلا : هلماک ..تعاوه

 . :ودراقل وا

 ردشلوا عقاو درب را نامرکسا هداوآ نوناک و

 ولسلک هع رفق نده سور نوجا صیلخت یلوپوتساویس هک هل وش

 نامرکنبا هلتروشم نمجآ دقع یساها سور ندنکیدبلک رکسع
 ۔وتسا واس هدرا لب موو هغماروا قسودرا ن رص اج ,ندنسهرد

 شوج كرەدىا جورخ ندهعاق ید رکسع نالوا روصحما هدلوب

 هننآ را لاک رد توریو دار ة هنفار هدنحا وقت[ ییا ینقفتم

 « قر ناد »و فوفاحروع هماع هان تم ناب نیل ا: نست

 نیاکنا یادت نداد ناف کا ئز Le سورا ناشو هدننعم

 زیلکنا لوا تكنحرد كرهدا موج اش هښرزوا یږلهساط

 ندفرط هب ون ارقو تاع دونح هدهسلا شمل زا یرکشل

 مازهنا راتفورک ًایلک راسور ید میت هلغمل وا تنواعم ها

 هننرزوا یراتنرفظم نام رکسا و :ولالا» ۵ ند اراه وا یاد تم رو

 راهظا قرهلنآ راپ هدسرابو هردنول لرکو هدلومناتسا رک
 . ردشملق ینامداش

 قرهلوا هدننحراخ كل ا یمهرصاح لو وتساویس

 نوکی؛كلخقفتم نشوم نانو" جغ رار ینا ااا
 زاینور داخ ب دوا .هینبشوا ۶ ت: ناک قطر قشم واک

 هدر و یدباراشملبا بیرستو عج هیزکسع دوق ی جوا ییا

4 



 باب یجزوقط ۳۷۰

 , ..ندراقدربتاب ی وایک كوس هنا: ینامل لو وتساویس راسور

 تنانواضم تل هک هعوق و .ندنف رط زکد بولوا دودسم نام ۱

 تاقفس كلذ لع ءاس + یدا ر م
 ندهسن ارفو هک قرهلوا مادقا اهدناقرب هب هب کسلع تاکرادب و

 دونچ نالو هدىليا مور یک ییدتبا دورو رکشل یردس

 هنر وا هک رق ید كناشاب رم مرگ ا رادربس هللا هدوجوم

 تلح هلوتناتسا راک نالوا رادخز ندرلاغ ودو شاریو سما
 دوس تنه دنلوا لاع او ارچا :لعواهیضتقم, تام یرنل زا

 نکیآ هدهنراو مرک ا رادرسو شمل ردن وک هتراوص معرف هنن

 كنتربغو تمدخ بول وا فبطات هلا یهاشداب هص وصخ تا رشت

  یفیدلوا, یرادناسهج تیظوطح بجومو ىلا ریدقت رهظم
 ست دز .یواشنسم بح راخ واھ طخ نالوا ریشدم

 E ۳ ۱ ى . ردشملیا لاصرا

 انا شنا رو زارت ات در
 ارومزامال لارنح (۱۸۵6 یا نوناک ۲۰:):قرهلوا لخاد

Marmora۱ ا وک یکی كوش نوا هعرق هلیتیعم 1.  

 م کید ا هرام یخد یرلرکسع الاسا

 : رد راشع | فرشو ناش زارحا

 1 صا TT لک !بلتدوس و هب وفس تام زاو

 هدب ز e بولا e هجرد رب برج



 Wy هنا, تلود خیرات

 هواقلا ( ۷۱ رخ الا ۱۵ ) هد ۱۸۵۵ ینا نوناک ۸

 تولغم هل راسور قرهلوا عقاو یسهبراحم هی رج هدن راتهچ

 ۱ 1 . ردراشلوا

 رادربس ۳ دونح نآلوا هدقعلوا لش هع رق ندهنراو

 یی وا لوا ار با رو ۴ نت هیموازوت بتا ا

 نالوا عقاو کا موج هليا هلک هوق ۳ ږاسوور هډه روت

 طاش ۱۷ و ۱۳۷۱ یلوالا یدامج ۲۹ ) هدهددش هبراح
 یاصاو لاب ان هب هلماک هملغ ییاعت هللاهبانعت روصتم شدح ( 6

 هئداهش لزتم مس كم : مسر یالاربم هلا هلن ا اشاب یاس قبرف ندبرصم

 یدلبا زارا هده راح وب كن هناهاش اسع . ردراشلوا لصاو
 لارنج ینادناموق شاب هيا رفا رده یعاحش هناردفص رام

 ردها سمت همانناس ر هنسودرا ر ورا

 تافو هل وقم یحدب یراح هبسور هد ۱۸۵۵ ترام ۲

 سولح هبیروطاربعا اسم ردناسکلا یجنکیا ىلغوا كرەدا

 زستجار هلیمالآ ئاب كنتع زه نامرکسا :هدمرصوا یدشیا

 یتمدخ قانادناموق شاب بوسا تافو ید فوقجتم نالوا
 فومک ان لاربمآ ندیاقارحا یونس .یدادبا عیدوت هفوقاحروغ
 . یدیشلوا كاله هلشاصا هلکرب هدقا

 ندنکچهدیا هدعاسم ههیبرح تاکرح یلولح كراهب مموم
 نانلوا اشنا ندنف رط رازملکنا یرغوط ههاک همخ ندهولقلابو

 تل رک اسع هقفتم لود یکینیدلوا ماتخ دح ءدسر یلو روع



 باب یحنزوقط ۳۷۳۲

 زواحتم یزو رد ندنکبدلدا لاک ١ يخد یراماکختساو هساط

 اهدناقر هنتنضو برض كنغالق لووتساوبس هل وط هرصاح

 ۱ مده كتر وصح هلا هد دش تامحاهمو تابراح موب لکو ماها

 . ىدنلؤا مادفا هتمواقم ناش

  یسودرا هسنارف هللاصفنا دار ورتاق لارنح هدام ۰

 ضیوفت هنسهدهع ۳۵][هدز0۳ هیسلب لارتج یقلناذناموق شاب

 ۱ ء یدنلق

 یزلاغ ود هقفتم لود ۵ سام ۱ هدناضمر لئاوا

 لاو مو را ی رلهدلب هعلق یو چرک بورم هن زکد ار"

 ینرلتامهمو ابشا ةفاکرک اسعو یلاها نانلوب هدن رات وردو رادتقا

 سود نالو هدجازآ ت رایدّسا رارف قلرط رابتخا قرهفار

 لاک دنا نوض نت تیان . یدلدیا بیرخت یرلهیبرح یاوق
 . یدلتوط هوط یخد یسهدلب ناقیاط

 نالغار دزول ینادناموق شاب یسودرا زیلکنا هدنارت زح ۰
 . یدسا تافو هدنهاکشب لو وتساوس

 ك ملا "یا وا غقا و یسهبراحم ریتقار هدسوتسغا

 ی نیرصاح ندنسرد یوص هانرخ یرکسع شور
 تیره هدهنازن ر وخ هرات ۶ نالوا عقاو بولوا مزاع هغمصاب

 4 اا تعحر هللا هلک تافلتو هلماک

 4م رزوا لووت اس (۱۳۷۱ هحطایذ ۲۹ ) لولا ۸

  اکحیتسا لووتساوس قرهللوا شرت هدیدش هحاهمر یعوع

/ 



 ۳۷۴ o تودمنا

 ندنخبدنلوا حتف یمهیاط زک هلبسهسااطهسن لیشب هم وا ندننام

 یرکاسع رسنارفو هنسهیاط نادر یرک اسع نکا رم ول

 بویمهلوا رفظم رل زیلکنا هدهساریدسا موج هنسهماطف وقالام

 طبض یفوقالام هرکص نادقدشاغوا ر یناق رازسنارف طقف

 .یدا راو تافلت ردق كس س ی ندف رط کیا . لیدسا

 نادر هلا فوقالام . یدنلآ خو ء4 اط نار ارخوم

 راسور هلغلوا ندنسهمسسح تاماکحتسا یلشاب لا كلوب وتساویس

 وشراف ندیرزو) ایک اک قارخا فرط وچ ا
 فرو مات مرا یترا ور یدک لا

 . ید دا حلص

 ٩ دارهلک هسنغآ یزوا یرلامود هقفتم لود هدلوا ن رشت ۱

 راپدنوط هبوط ینسهملق نوربلیق . ۱

 وص كوروج هدرفس تاد س . یاعوقر مث رم ررر

 ناک ییهاس رگ تاشو دن وزرا کام ی
 تردقم .لذب هنسهظفام سما كرهدا طض ینسهعلق هل و

 ۱ - نادل
 اشاب ردان مرکلادبع یلنابرچ ینادناموق یمودرا یلوطانا

 یودرا كرهدبا زواجت یرضوط هنیرفرط یناج هبرآ و هخسخا

 یسهعلق ی رد هلسه شا دا یلرحات یناکرا ید دز اد

 هخسخآ یرکشل سور نانلو هدیلاوح لواو توطس ٌهمرد
 .یدیشهوا ترشام هنقدضت كنهخسخا ندنرافدنایق هننورد



Ta ASE O OE ۱ ۱ ۱ 

 تاب یزوف . . . .

 هل نع هلتئاطب داتسا هاشاب یدنع یادناموق اشاب دمحا هبلاراشم
 3 سا وک 4 سنماقح وللا دلارو لشن سس
 كنهللاوتم تایرفظم نالک هعوقو هدسوب هنوط تلود یاقدصا

 دیدح نادناموق نکیا بقرتم هرلهریظن ید هدهقرش دودح
 یرکو هت : شل وا ناداتو صرح در و هلن شنا

 لښعو یدلوا يداب هننودح هفسّوم لاوحا ماطر ندنفرط

 قلنادناموفو تازا هل رلازح بب رغل و ین هسرقو تزازو عدو

 .یدنل وا عیدو هاشاب ییطصم فب رظ یشلاو مورضرا یمدخ

 ورندهتوا (لسومشا ) لماش خنیش ندنساما ناثسغاد

 كن هاع تل ود اکو بولوا هرزوا توادعو برج هلا هیسور

 بآ اهدناقر ہا راکم ۇش تاکرح هرکص ند رخ نالعا

 . یدا هدکمرو تا رطضا و قلنقشاش هجا هادعاو باتو

 4قفتم لود ندر کدلک هتکرح ید ئاق هزابآ و قکر سو

 هب ییاها رم هاو رابه هیات و موجص ندناح

 شعلوا يرو هناخبحو حالاس

 طیضو ردم نادنچ هدهیرح 13 اداب یقطصم فیرظ
 ولهیسور هدتاضمر ۱۲۷۰ ندشیدلوا زدتقم هدودح ظبرو

 . رلاغوغ كم قفوا هرکض ندنا كركي زۆك هدنرلف رط ضراق

 ٌه رصاحم ینسهعلق صراق هدنرخناوا هسا ةو“ لک روهط

 هعلنادناموف هس ر كناشات ییطصم فی رظ .یدشلا هنتلا همظتنم

 مادقا هاغلاقوف هههفادم یصراق الاب فصاو نانلوا نیعت



 ۳۷و هساهع تلود دات

 یتمشدءدن رایآ كوالاعبرو رفصو مر یسهتس ۱۳۷۲ و شنا

 هت هلکتاعیاض و راسک او لکتت هدنسهدیدعو هدیدش تامهاهم

 ِ تاه رشتو تاقتلا "جافاکم هنس هاریلد تم واقم دل ر هملیا راتفرک

 ج 4 یتحو شمللبق حرکت و فطلت هلا یهاشدا ةض وصخ

 مرک ازاد رم هب دما تع: یف فح یاقمضت یءدنرزوا

 شار الب لفرط : موخص هلآ هفاک داونح ندعرف اشاب

 ینراهربخذو داز هلبا تاب ردق هبهحرد كاوص یرلظفاحم صراق

 لوالامسر ۱۷ ) ردرلشا وا روح هن هعلق ملست تیاهن بورس

 لو وتساویس هدقا طقف ۰ ( ۱۸۵۵ یا ن رشا ۲۸ و ۲
 هب رکسعتاکرح هلغلوا شعا رره : یبقم هشتم قرهنل وا"حتف

 یری ۳ هب هلا ص كن هعق و و هفام غم ۰ ردعلاق هدهدار وا

 1 ردشل وا

 -(۱۸95 تام ۳۰ ۱۲۷۲ مر ۲) یم رهام ا
 نومه عم و تک او هسنارفو ةءاع تلود

 عاهحالا ا یر نم ا ااو هشورو
 كظئارش ًتاذ . رات دليا عورش هبرکاذم یعلص طئارتش
 نلا و هدهنایو هوا هرزوا قلردشلرارق یراشانا

 ۱] هلا شاب ىلع مظعار دص © هلع : تاود تیجد

iتناش اب ىلا فطصم نالوا مط ءار دص دا بر نالا  

 لاع OE اهدو اشاب دیش ینطصم و اشاپ درگ یسیربق هترپ .

 ۰ یدا راشاوا ی رظع تزادص قازی اکی اشاب



 باب حم ز وقط ۳۷۹

 دم یولفسا سراب .یموادخم كناشاب ؛ دبشر طصم قیاس ددص
 تحر ۲ع هبخلص هدهاعم هلا هما طارش . یدیا.كی لم

 : ردعلدبا ان رسا ًاصطق هدنحرات ۱۸۵۹ ترام ۳۰ و ۳

 زاودرا كنکلام نفرط هد ۽ و و ۲ و ۱ هدام هکهلیوش

 كنيدالب عرقو هبهینس تموکح كسراف ین یسهیلخت ندنفرط
 ندنتسهعبن برام لود هد ۵ هدام ؛یرهداعا هننلود هبسور

 لخدمیذ نوسلوا هسا رولوا هلمس هن نه هدهب رام هدیولوا

 لس ال مچ امد «ینالعا ناو وفع دق رانا وا
 یمهملاع تیلالقتساو هک ها كم هءلع تلود هد ۷ هدام

 . قوقح اوروا رار هلغمتلبق قیدصت هلبا هللود هکرتشم تلافک

 قاق لوا E هنس هس اس هقلح و رادهص> ندن- هموم

TEPC۱۳ ۰ اب  

 یی دلو عوقو فالتخا رپ قج هلوا یعاد ینابسانم لالخا هد
 ۱ هنطسو ا لودی وا ندماممسا هرج ءوق هدر دق

 ۱ ۱ هرس باس دو مدام موا صار
 یتسپ راکت اھ تافطعت درز هدنقح یبهعس ناشسرخ و یتسارحآ

 نوجا صوصخ و هلی سل وا شمروس هدهع رد نایک ود 1

 لوق یتسهلخادم كتل ود ر یت یمسر رو و

 ج یرازاغوب زکد قآ و زکد هرق هد ۰ هدام ؛ یسماعا

 :ییدصتو نامأت كنت اح قح وللثم یتباس كن «ءلع تلود

 ۳ I TO ۱۷ و ۱۱ مدام



۹ 

 ۳۷۷ هیناّع تلود خش رات

 هاف داها م او ای 0
 هدننمض یییسوتو لیست كنراجت صا هدننوردو یملوا حوتفم

 مقاوم راز هلي ساشا كنەبطابضناو هبموسرو هبخ تالماعم

 یساحا كن راهاسر  برحو یسهماقا راس ولسن وق هدنسهبسانم

 هسورو هيلع تاود هرزوا كما افا یتسهفظو سلو زکلابو

 هلهجو یتحهنلوا نت هليا همان دهع رب هحورا یرادقم ندنف رط

 ۱۹ و ۱۸ ۱۷ و ۱٩ و ۱۵ هدام ؛ یس ږدو هقفح نفس

 رفتم کوب .بونلوا نیمأت جاب رس كنئاقس ربس هدهنوط هد
 هنوط ار طلتخ هدننمضا وون و رک ذت كلایصمو لاوحا

 هنن رل نغآ هل وط كنهساراتسب هد ۲۱ و ۲۰ هدام ؛یلکشن نوسم وق

 یسعلوا كر هنتلانا نادغب ندهسور ینضارا نالوا راوج

 قالفا هد ۲۵۹ و ۲۸ و ۲۷ و ۲و ۲و ۲: و ۲۳ و ۲۲ هدام

 رات هخهبلخاد ۀرادا ناکاک یکلکب برصو یراتلایا نادش و ۱

 مضنم یار ید كنهمضف لود هدنصا و لزع تن راکب بولوا ۱

 یدییقت و ددحت كنازابتما و یحالصا كن رلهیلخاد ةراداو یسلوا
 كسدودح یوطانا هد ۳۰ هدام ؛یداخحا هضم یادت هدننص

 هسنارف و هرتلکنا هد ۳۱ هدام ؛یعاحرا هلاح یلوا ندهبراحم

 شلردنوک هس و رک كلاع " ةنواعندنف رط ی راته وک اندواسو

 *یرلعا تدوع هنر ول نکاح ها هک تغ رکا اسع نالوا

 تالواقمو ماکحا نانملوا جونم هدهدهاهم ونشا. هد ۲ ا

a 

 تروص ر اوت هت رلهطا دنالآ هد ۳۳ هدام 4 یساها كنهقبتع



 هینامغ تلود خیرات ۳۷۸

 نزاو تام ها داخ ونشا هد مع هدام + یمارحا هسمظن

  «یدیا شلندا رب رفتو حرصت یمهلدامو قیدصت هدنف رط هتفه

 لود راد هندادتسنا كنسرازافو کد  قآ و زکد هرق یاو

 ج هنلوا مادختسا هدهاس رح یرکیدو هدننایم مملاراشم

 هدنش هتسور هللا هبلع ت تاود اد هب 4هسرح هففخ لافس

 هاب رلتأ ود هسنارفو هرتلکنا راد هس راهطا دنالآ یسجنح و او

 .هدهاعم یخد هصوصخ دهاعم هعطق چوا قرهلوا هدننابم هیسور

 . یدیا یشعلوا قااو طور هب یوم همان

 دا ا هنس هقیتبل وب ابور وا هدایز ندهن یمرک

 فرش رودرب ی نما تدم دا تأود یمهدهاعم سداب وشا

 قوشا رک اسعو یلاها هدرفس ,یاننا ا ردشعا داشک تدعیمو

 . نامحس قرهلوا وللکوک ندبناح ره بولوا هداعلاقوف یسهنشن و

 . یخد هدهبرح عقاوم یکیرلقداوا ناباتش هراهاکود را نابنامع

 رهظم هلنرلتماو ماظتسناو یراتدالحو تابنو یراتیعو دهح

 . نایلاتباو زیلکناو زسنارن نالک هزمت واعمو راشلوا ماع نیس
 دقت راکم رب هدنراظشو یداشو هدنلاسو تناتم هدیرک اسع

 هدنهاکشس لووتساوس یرکشل زیلکنا.یتح قرهنازق ینبرفا و

 . یراماشقا .هلمزر كنف و بوط قرد بار قرابت ر

 هيرا هلیس و ا ردرلشعا تفلأتو عج قەرز فقلاطل و تعاللم

 كنه راج تالماعم هدلوبنات-ا بویملپ وطاعطق هحتکل یل وغروب

 ,یدناهدایز قوج ندنمایا.حلص نترسمكنهماع بولقوییلوذبم



 ۳۷۹ باب یجب زوقط

 ندایر هنلس تک .یدا لا زوژس روسر اتداع قلهتروا

 قاط ر هدنقح یرلرکسدع قوزو یثابو انتغا هدیرفس روما

 ندفرطرکید رار [۱]هلکملیا ارحاو ذاخحتا هبماظن هنسح یادت

 .یبرلربخ تیزفظم [۲] قرهللوا راضحا یتامدقم نوه روس

Iك تدا وح هدب رج 1 روو هت راب راپ هحکه دن رالا را هرروا  

 لسو لز وکر, هقلخ نانل و هدنراظتنا هوالع هدنسوق یبهعطم

 هلو وتساوی- ندمولقلاب رازبلکنا . یدیشلریو طاسبناو حرف

 .ندلولمات با اتا 73 یرلکدلبا اشنا رفودنمشر یغوط

 رحنا تح هدن ده زاوو هب هه زا و هله ر طار یمش ندارواو هب هب زدآ

 .ترشاىم هار اح ندنکیدلدا دیدع و حضو یلت فارغلت ههولقلاب

 .هب هناهاش هسورح تلاع كاد عارتخا يا و و [۳] شم وا

 , ردشل وا یداب نت ومشا هنلوخد

 دح بولیریدشاو هدیطابضنا *رثاد هلرکاسع قوزوییشاب [۱]
 .تازاجمهدنرلقح هدنعوق و یرلتحابقو تم و ی راتبکوح جراخ ندتعاطا

 رش همانسا رب نوزوا هدنبجر ۱۲۷۰ راد هتسع وا ارجا هدیدش
 ۰ ااا

 ۔تناشاب دیشر یلوک یصشب یمرکب كنسالوالایداج ۱۲۷۰ [۲]
 اغا یراعکن و دقع كار رلت رضح ناطاس هلا اشاب بلاغ یودع كوي

 هنا وطو كاش ۳ لعدم قیاسر دص جد كب اطاس چوا رکیدو وو

 یراکا دم هنرامودخم دا راشاب سابع یمیلاو رصمو ۰ یعف دا عزم
 ۰ ردعف وا ارحا 3

 هترزوا E فوقالم 0 كاا ندع رق



 هبنامع تلود خخرات ۳۸۰

 هنواسعم لود قرهلوا ورپ هبه رب تاکرح هبرحم تاعوقو

 یلهیرصیق نوباه یاتود نالبراقیچ هزکد هرق ربارب هری"
 نم هب رحم یا صا N شرو هن-هدناموف اشا دما

 هک كي دم شتآ یسیراوس [۱] هدوم ییرابنا چوا روهشم
 تاذ ناقار مان هلیتقادصو تم طرف هدقلاشاب نادوق ارخّوم

 ۵ یدا نکن شوک قارار ردن اسب

 تدم ر ا هلواعم لود ندا تدوع ا ء رف

 تدوع هتسراتکلام هدم كرهلیا تماقاو مارا هدنداعسرع
 . رد راشما

++ ۱ ۱ 

 هک هثلاث هلمکت و

 ۲ تو نان باقر ا ر اع لارج ق3

 هدنلناوایرح نرق یحنج و انوا < ہےاہس لاوما زف
 نالوا یه ؟قسد هربچ RE كن دنفا د یرام" 2 [۱]

 ER ی ART یا ی

 هدنرا شا ترد زوئوا چوا زونوا ك دک رف [ یسیراوس ۲ یدیا

 ی )اما را 23 اا یا هلغل وا rE درعاوجر

۸ ۰ 7 
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 ۳۸۱ باب يڪ وا

 (۱۲۱۳ = ۱۲۰۳ ) هدایز ندهنس نوا یربک بالقنا هسنارف
 نوا 2م ندکدلب | لتع لک سم اس ا ایوروا

 "یاس هیلاراشم بور دیلوت یرخ ًةيهاد ا او
 رو لار ا ود ناف دا

Eeآمل  A AE 
 ینیدجآ (۱۸۰5 و ۱۲۱۸) هدکد لیا دوعص هیروطارپعا ماقم
 اش كتکلع یرالوا لئان لا تالغ هدهمظع رافسا
 . یدلا لاصیا لعقلا ردق هنلحاوس ینوص نا یس رک ع

 وک ا
 هدر هدقدلوا دعاص هلاما یالعا جوا هد هيا یحاص تقاذح

 عاضوا ًاجراخو ًالخاد كرەپوروب ینهابتنا مثچ درفتو نر
 نابمنکوت بوت .یدرمجاقیطایتحا هن زاوم هلیسهط رفم تاکرح و

 للم بویلیا جو جره یاوروا هایم هارکن اهج تایراسح

 هدهخرد تیاهنكلرلناو ییدردنود هنابلص نعلم ىق وقح كن ه ولغم

 هی ناف کیسا ی اعاقتار هل
 روق ناب و مد خرما وا هی یا

 یلارق لوبان ینسهتشناو یلارف ایلافتسو و ایناساو . یدیشملبا

 قرفو یسمردتا نتیعآ و بصا ییارف جوسا یر ندنرالارنحو

 یسملبا قاعا هتشموکح ور لق کلام [] قلنامرایهد ترد

 كلام یایلاتباو یسی یغلاعش كاملا و امامن هدنالوهو اقيم ۱1 ١]

 . یدشلا لیکشت ی ران ا رای هد ویا یمسق رب



 ا ندنبراقا هکنوح بوعلوا دع هیاف لوس نوجا.هبنارف
 . هبلوق نسح كرلتلم یرلقدلوا یک اج رالارق ییدلیا بصن
 ه«سنارفو ینکودبا تقوم كن راتموکح ندنراقدل وا رهظم
 انتی > كنسلاها كلام قلناع راد ترد قرق نانلوا هوالع

 قیئوتو تارا هلا هخ ار هطبار هب 4هس ارف یئان ندنسهعنام

 نوجا | یدا E ید هسنارف ینکعهبما داحاو دادو

 طقف دع هنسهبناذ ضارغا زکلاب یآ ارجا قالرا كنوملیات
 . یدبا یہدب هدالقع دزت ینبدل وا ماد ربع و ساسا ین

 یدلوا روحهتمحر نازبحو ناتفا ندنرفس هوقسم هک اتقو

 ندتض ف نیک لاوقا نک | نوبوب هنیرفظ حالس ردق هنامز لوا
 اه ل رشم ممخ اعم سهل بور داف یا
 سوپ و ایرتسوآ و هسور . رابدلوا ته ناسمرد نماد

 Ê Quadtr uple عب قافتا» رب هدنس یرلتلود هرتلکناو

Allianceرنک یر یروطارعا هیسور قرهنل وا دقع «  

 هما زا لود تاذلاب لهللو قیردهرف یحنجوا لارق ا هلنا

 لتشهد هنرزوا هنارف هدلاح یرلقدلوا هدّنشا تان رک اتع

 چیههنتلم زسنارف زانو هکنوج ( ۱۸۷6 ) هدنرتکدلبا موجب
 نالعا یتغدلوا هتناد كنولبا یرلدصف بولوا یراتوادعر

 هلسهبلام و هرکس بلاطم كن وان هسنارف 3 نشه دا

 . ادشاو روهقم و كورتم ندتهج سه نولیان هلغلوا شلورو

 ۱ روب هباحتلا هبه رتلكنا هرخ الا هسرزوا همولعم علاقوو ه اقعت ۳

eRیدلبا رع ماعا هدنسهطا نلا تفس (۱۸۱۵)  . 



 رس رک ات یمن چکش کو زی یا یی بیک یک تر ۳

 N E انا ات ی شم ی دیش 3

 A بای یح وا

 دوس ر هدهنایو درهنیروک متم ه هلاغ همظعم لود كملما مظنن

 تاغ . یسهطب رخ اوروا اععاو . ىدنلوا دانفک و رغن و

 مظنت ۰ هرزوا كنا همادا یهیساس ٌهنزاومو نیمأت ییعومع
 جعل واو شمالوا تص ةه تساتم ندوب هداوروا ك واكمل ۱

 یلاعدودحو اما الکی هقیتع دوهع رفس ؟یدام کن وچ ىدا

 نوشان ندا دع یقتسم ثعا كشروش و قاقشو شا رخت

 قوقحهلات تاموکح وما و ةا نال وا فاستعاء دن درج ژهحینقلاقند هی روا

 نوجا ص وصخ و بودا عایق هنسهداعا,ثلتا راتلالاقت او تک ان

 نده دلوا شمشلف لاصحتسا هدیزات رهام دعو كن هماظعم لود

 یرلعو شم رادنکعو هسدودح تالاغ یراو دل وا نک اش یراتام

 هدنراشس رک ورا" زاسوکح كا و لوما لع دا هتتسرات
 -یاوق یهیسایس ثابسانمقحهنل وا عضو ًارظن ههمظعم لود رکو
 23 قره وف هتی رندن رظل هطش یی زون نشح نهم ومع

 هتل أت او حلصر یلماودو یساسا هدهسلکد « دب وم حلص » 3

 دما هل راتامولسد رومشم كا یتغیدلوا دعا حا كب كيتامز

 كا كناو روا هدربخا رھ یس رغ وف هاو ..یدنا زاو ولبا

 لود هدحراتواو هشاررقم هلغلوا یسهتساس یاروش مهم .

 .ردشل دا بیش یساطعا تالیصف زار راد هننالباع كنهمظعم

 هدا روا و یسهمناکلمتسهو ه رم توطس قأود ہرتلکنا



  PAsهرن اع خراب 8 1

 aie كما هظواع یە ص یجب ییدلوا لصاو

 ندنکیدعا هشیدنا ندس اقر یریغندهیسور افرشو هسا اف ع

 یدنایوحهراح ,هغمالغاب ىغا یا همنص نکم كلود يياون

 لکت ینتموکح هدنالردن هلیقاا كناقجلب الوا كلذ ىلع انس
 ات تیری
 كانسهلارق نادناخ کتا ورب ر هناا عیسوت هدایز اسهد هکلبو
 یخدبنآ و سیسات ید ینغلارق هروناه نالوا یرایلصا ةناکلام
 هدنش مدیدح تموکح ییاو كرهدبا هب وقت هلبا هبسانم تاوالع

 كنهسنارف ندلامش هلیسادسب هیسایس طباورو هبریص تبارق
 ییدلوا هدکعا بلط هایسور ابنا ؛ كمامرو نادیم هنعسوت

 لباقم هنسیضارا نیار یجهلسهلریو یسیزج مقر, زکلابو
 ورندهوا ندناسهلو كئدا دارت اماع [۱].یالارق ابنوسقاس

 هایرتسوآ و . ثكلر و غاسم دات وا الماک یعاشتا يبدلبا ضرف

 .ین راکلامدق یهدایلاتاو یسییونج مسق كناتسهل هدوا هحنلک

 ندشاب کی « هدزوا قلوا لئاح یک یرک هنیذوف هسنارف
 ۲۱ لب شب هبیلدا دخ ايالا وکلا كالبتنا
 هل یوم دور اح كنايسور و ابرتسوآ یا .ندنفح هلوا

 , تعفنم كارتشا وبشا .یهدنسهرا نیترو نم ناتلود كرەىليا عضو

 یثات ندقلوا تدومو قافو مر ؟ امرک هلبا نولان یدا ماد سا در

 ..:یدیشلدبا سبحو طاقسا ندنتموکح ندنفرط همظعم لود

 ۱۳ اد ید ینلقودنارغ وقرار هک لار انشا ۳۱۱



 قوح یاقلا ۱ كس رم لوتسو هب ول هيس وز هلئسح

 هج هل و یدنا یلاطم دز كنهرتلکنا قمنلیق عناوم راضحاو
 4هس ور قره هممسج هص وص ص هطباخ ر ییطسو یابوروا

 قلوا هار دس ءاضتفالایدا هسرادتفا ششوح كنهسنارف و

 . ید شمشل رب هح وا هدب ر وصت هن الاخ كنس ەق زلکنا

 یرتسوآ نالوا راکفا مه قوچزا هلبا هرتلکنا ندهمظم لود

 هدنسهفرا تالوئسی و یهسورو كره نار یهساارف . یدیا

 تم یکتا هل دل وا قلاطم ەق اتم هدكنایرتسوآ ق.ردروط تب

 لوق افرح یناروصت یهدنقح ناتسهلو ابلاتاو هدنالردن
 ۱ نالوا راد هبانالا و ایس ورب طة . یدیا منگتار] نیس و 2

 هرادقا كناسور ك ا
 كناين وسقاس بویه نشی اچ یه كنابرتسوآ یسهلخادم هنر وما اين امل

 ینسهبرکسع قرط كنەایوو یرادنبرد ایوب قالا هباسورپ
 یرابونعم "یماح ندفرط رکیدو ندنکحهدیا داسشک هنقر
 كنهمظعم لود یرب ندنرلکوسب كا كنناموکح اناملا ینیدلوا

 راهو کنگ ها نالا مر وا اد

 نوجا لیقتسم یک کجهیلبا فیفخت یتییح یدنکو هعاضا

 هبهروک ذم تاصوصخ ندننجهلوا شمرتسوکلاثمو لو هبایسورپ
 سنرپ روہشم یلیکو شا ایتسوآ .یدیاهابتشایب قتناع ًادیدش
 ردا وزرا ینسا تردقو تعسو باستک ۱ كنايسور خینرتم

 نارو یسهصح ندناتسهل هکیدیا ردیا وزرا هدلوب وش اما ىدا
Te 



 انور تقولوا قرهنلوا كارت رب تسانم زادقم ندنسسخارا

 یعهدنا قاصتلا هنراتکلم هسنارف هده فر هسور هدقرش

 ءوظاتمو هدساح قلا روهظلا یعمط هد رل هام هلتهح

 كنایسور هبلاراشم یتح .نوسلوا دیفتسم ایرتسوآ ندهماقرتسا
 نکن البا فشک نامزوا اهذ ى زا قحفلوا هتسرززوا اسالآ
 ۱۳ راد اه BI | :هقسویاننادآ

 SUE ممصت یرادت وا و حس سوت هالا هاغ كنغالارف اروا

 ۱ ۰ یی الآ مدق كننادناخ عروسیاهو

 . اتالا و قلروطارعا"هلغلوا فرتعم ینلتسناکماو یل رسهدناف

 . اینا سکعلاب بويا تحب عوضوم الصا یترازوس یداصتا

 هلقا الوق هترزوا ی ناکی كس ریغص تا

 TL هد یو دو ار
 لود ایرتسوآ هح هل و . یدا هدک چا مارتلا a یتربهکلم

 الا ۰ ظوفمو نوصم وشراق ههمنارفو ورو هیسور

BEES ys۱۱۱ 9-۲  
 كح رتم الا راشم تلود قرهلوا یعاح هنسهقیتبل و قرش هلا

 كنتساس e یدل فاکم د ا وف هحن عز

 . یدا ی مس ال اس

 تسایر ندا دادتما هدایز ندهنس زووا هدایوروا ج رتم ۱ ۲

 شعشلاچ هنذاضتا هقیتیل و لزوک لا هد رش هدنماکنه یمهیقینامولم د

 ارو EES صاالخا زارا هب هنس تنطلس فرطو



 AV هینامع تلود خراب

 شابظت نام تله ورک درک ندمت تا وا

 تدش کیدرتسوک هنلع نویلپان ردنانکلع یجترب راج . ردا
 هلي یسلوا رکنم ری (۱۸۱۵) توادعو (۱۸۱۲) هعفادم
 هدهراحم هللا نوا و ردا دع یحور كعب قافتا یدتک

 یحهتسیاندهرفن وق لباقم هنکیدلبا فا یدنک یتمدخ كوس لا

 کولا یدزما هپش هنفحهقلوا غیرد كش ینزح چاق رب

 نوجا كما قالت یتغلزسقح كناسرنف یسهدح ینولطم هناکب

Eهدنسه اھ تک دیک د ھا قسههاس تیلالفتسا  

 هدعاسمر یک كما لکت یلدا ود راو تروا ااا
 اونا: نالوا ىن كتر تیز هزار
 ضه هتسوغوا قیردهرف یی زب یسهقودنارع هوشراو و یل ارق
 قیردهرف یجنجوا یلارق ایسورپ ندفرط رکیدو یهاط یوادعو
 زاد هاینوسقاس ایسورپ هلغلوا هاب یتدومو بح هللا لهایو
 دعاسم هلتاغ هنس ا مكح ذافنا لعفلاب هداسنالا و هننامیمصت نالوا

 ناما ندنکح هديا ذوف یارجلا.هسلوا تقونهتسهننق نیل یدیا

 یاحر هلمروص كمما هوت ییاسور هدایرتسوآ هلتهح ینیدلوا

 یسهقشلو قرش کلا . ىدا قحهلوا شمالرضاح دد

 . ققق لکد ر "یر رظن و عش هلا هرتلکنا هدنقح

 تایرفظم كه ردهرف یحنکیا هدشاس نرق هحنلک هایسورب

 تشح و ردق كوخ كى هدنسهیم و راظنا ابو روا هلت هعشعشم

 قره وآ] رقح و ناشیرب :ندن راهمدص ,كنويلپان. نکیا شعازق



FAA 

 کت ةبترم و و لیقت ۱۸۰ ۷و AYY هل هدهاعم تحسلت

 مدقمو دح رایلایسورپ نکل .یدیاشلدیا لیلذت هربندرب یرابتعا

 ۱۸۰۲۳ بول وا قفوم هرادتفا هداعا كرهملبا گو یعاسم فرص

 3 كمربتک هلوصح ییلود قاها هنملع نولیات 6۲۲۸ هدرا

 ىن رلهبق ةح تمیق هلتسل اعف و دهج رات | یرلکدل,ا زارا هدنص وصح

 ٠ قابا كوا اينالا نوتب وشراق هنویلپات و راشمتاط هایوروا هن

 ها هناروربنطو و هنایوحماقتنا وع یرلکد رتسوک یرةلوا

 1رابتعا ندرلنامز لوا اهد . یدبا رل الع یراذکل تبلت

 تاهحوتكنتلم نالآ بولوا اعور هداینالآ نوش یرلوزرا داحنا

 هیلعءاتب .یدبا شمالشاب هغلوا فوطعم یرغوطهنیلرب یسهیلق

 ته نایمرد نماد کما هدلا [۱] یتس«انومکه ناملا و اتسورب

 كما هظفاحم یتسهسایس تلالقتسا كماسالا هدلاح و قرهلوا

 هب هس ارف ندا رامورات و رازمب یاینالآ ندش دل وا لسم یاضتقم

 هننازواح كنهنارفو ET اتدش لا یدک وشراق

 . ستاامو اووف ین كنرللوق هرف نار نوجا قلوا هاردس

 ۱ وزا یه و هدتسارح تسدیدنک كس رهعلق غروبمسک ول و

 ۱ قلوا ندنسهبعیط جاتن هلدصم و هتشا . یدا ردا نارد

 باستک ۱ كناربواب هلمحزا كتموکحرب ريد هدامناملآ الوا هرزوا

 . ابنالآ كنایرتسوآ اینانیدبا لکد یضار ًاعطق هنسا تردق ورق

 4 ردهنسانعم تسایر و كلير ندهسانو تافل ان ومكه ۲۱]



ER E SES PO ENDE۱ ي ار من یک هد ی هد مت ی رو و و  
aR RS HOARE۱ شات ۹  

 ۸۹ هننامع تلود جرات

 هسور ندنغیدلوا رظتنم هلزوک ترد هنسعا دفک ندنتسایر

 ناتسهل بولوا یوج هلسو «هنناهحوت باج كتسروطاریعا

 كناينوسقاس لدب کاو رضاح کا كر ههلاراشم یتالایا

 هم هات ید رصم هدهح رد تراهم هدنس هله قاحلا هک

 رار هلاقوقح یاعداکلاغ عیسوت هدندنرتهح الافتسوواینار

 هنر یر: کلاغ ءازحا نالوآ یرفع نشین یا ۰

 قمردلاق یناوم یهدهرا ندنغیدلوا ینئاطو مدقا كمتا لصو

 هدصوصخ و هله .یدیا هدقمروف اهد رابال ود ولرد كس نوجا

 . یدیا شا مزع ًایوق هکمامتا توف یتصرف رب چیه
 ابوروا هروک هنفج هلیشالک | ندناحاضیا نالبریو وش

 اهد هقفتم هم را لود هدنصوصح یمظنت نیکج كنسهطب رخ

 4 طق ر زکلا . یدرادکد راکفالادحتم هدنداشک كنهرغن وک

 اورزاب هلغلوا هدنراف رط یدنک هبلغ هدوا هکیدبا راو یرلقافنا

 ضارتعا كنهسمک چیهو ككود هلاق یربکدتسا ینکلام
 هدهج رد جنکیا هیلعءانب . یدیا یرکف قمالوا یتح هتسناع و
 لاخدا نوا قوقح ةعفادمو گاو ناس ههرغنوق رلتلود نالوا

 رضاح نوجما یتات یرلمکح كح هری و هدنراقح زکلاب بویعلو#

 تولدا لخاد ههصز وب هلس هسنارف یح .یدیآ راقحهللوب

 ندتلود ره نکل . یدیشفلوا توعد هلتفص عمتسم ههرعنوق

 هسنارف نالوا نالدخو نارسخ یالتمو ناونا و نو ز هداز

 وعدم هلیتفص عمّتسم هدنسهاس فا و هر 1 كنصح م اضع



 اساس

 ۱۳ ی و اف تیم هدمرک ادم( نیل يالا
 همظعم لود كل رهدیک ادعام ا | تیحالص 9۳ هع اط مو

 رده اف راتعاو ¿ دوه هده ص قحهلوا مکح ا

 ندناهد ناریلاط یدا ناریلاط رومشم یصخص هسنارف

 .همظعم لود . یدنآ یامولسد لفوفو كلا كرصع رارب هلغلوا

 ا هرکس نمرفروق هلن, لودو يلم ییلاظم یالتخا كل
 هعاضا یالوف یالوف كنرهعورشم قوقح هلس رلهسلوا

 مع دف قحهدالک | هب همظضعم لود ییغح هیمهل وا

 قلا » زاعلوا رونلوا داشکت ه زن وف . یدنا ردا سح رادتفاو

 ۳۳ ا ن هل لس الو وابپ
 تل ر بور و یسهلتتسم « تیعورشم» و « هوم

 Ns هلا عز نت تدس الب نکدروط یعورشم رادمکح

 ة2 قوقحو یفحهلوا ردسغ كوس ه كما قالا هتموکح

 ۱۳ عباس و ماظتنا ارد هدایوروا هکدلدهزوک لود
 نوما عانقا یاضعا ناذفنتهو شما تابثا لزوک ردقلوا یفج

 هما یتساعدم همظعم لود ندفرطر هک دما ٩6 دی د ردقل وا

 تیام ندما ٌءهدافا ههرفن وق ندفرط ۳ شلوا روب "

 .تحاصف نماد كن « یعوع ؟یعدم» و ها لود نالوا

 مو رحم وو تعو ریهظو ناعم قرەلراص هتغالبو

 تیثیح و عفو ٌهداعا هلتیلئان ههجوت كو رب لاحرد هسنارف نالوا

 هناریلاط ینالباع فالتخا كنهمظعم هعیرا لود هدروو ردشملبا



 تك

 ۳۵۹۱ هسامع تلود جرات

 4 ريتا کک نسح هلتروص لوا ندنع دل وا ا

 لصفو لح یالدام نالوا یسط یودح دنور ۱ اب

 به فرش و . رد شملوا ساب دنا تعحا هنسودنک نوجا

 تكملاراشم یدعملنا زر هدنسهاس ی و تراهم, کنار لاط
 هح وا رس و یتمدح لوس EE ییدشسا ه دنس رغ وق هناب و

 . ردسن مش و تاهاىم

 الا كوتا کا ورس ,هاتتوفلتم شا هر

 م u یعاحا هنف مات يیدنا هللحاس هسنارف وا

 نوجا كلك ندنقح كب ویلپان . یدلوا تشهد خاص لصاو یک

 موزل هنو وس E ناه هنرزوا هنارف هن هقفتم لود "

 یارک اذم ییدلوا لوو رنده ی د

 9 یدلبا اضما هلحع ! ىلع یهمقاو تار رقم ها لر

 :یدبا راتو یمەساسا طا رش ۱۸۱6(۰ نار زح ٩ و ۰

 ۱۷۹۲ كەردا با ET و تل ووا هساارف

 ههو شار ترکی زنا راز تا
 هدنتهوکح تحت كن ادناخ زنارواو عیسوت و سیسأت یفللارقهروناه
 . یدنلوا لکشت ینالارق هدنالردن هلقاا كناقبحاب قرهلوا

 ردق یسح ییا كنساکلا هدهسیدنل وا اقا یالارق انوسقاس

 اینارهموتیداوآ دقت هدایز دل استور .یتناساراطعا روت
 ءاس ول وف) یر ومعم مق ر ثنسضاراناروی راهعطف املاقتسوو

 ناتو چ کا كنان و قاس و (هلب رلهعاق وور < جلب وک



 باب نخ وا ۳۹۲

 كلام لداس هلیسهرواحتم كولم ابنالآ ادعام ندقدلآ ییسهصح
 اس الا 0 هار واب . یدرو هطبار هنسارفح لکش كرهیابآ

 نر ًمعون اکرتشم لا ایسورپ هلیقاا (یساربواب نار) یروشک

 - + رحم عفانم یارف هقراع اد .یدلدا رومأم هنسهظف ام كاعخ

 هنسلواشمرک هنفافتا راد كنویلپان امدقم هدننمضییمأت ام

 هلرتهجوسا یتسهعطق جورون و هیایسورپ ینتلایا اننازهموب 1تا زا

  یمق ری وهایسورپ یمسق ركناتسهل .یدادارابحا کا غارفو

 تیلارق رب ینمظعا مسق نالاق هدهیسور بولبرو هاير سوا
 غ 2 راع هنکحهدا هرادا هدنتروم هلقتسم

 حط یر وب یل ی رله عطف ایدرابمولو ایسهنو هدالاتا .یدنا

 عم نومه و همایرتسوآ 4 یک ینیدلوا لوا ندن وات ییئام

 یراقلهفود سنازهل و مرایو هداعا هنشاس لارق یتموکح اندرا

 ۳۱ ۰ نوا و اطعا هزئو یزام ىنەجۆز کنولیا
 كن ولبا ید یتللارق ناتیلیحسو لاخدا هنس هناکلام ایا رلهعطق

 . یدنلیق عاجزا هتقاس رادمکع و عزت ندناروم یهتشنا
 تلافکقرهنلوا ءوالع اهد نوطناق چوا ندهسنارف همهرجوسا

 یلرخر جه هدنقحابنالا .یدلدبا قیدصت ینافرطس هللا هلود

 كعادبحوت یایناملا رب ادن ناک هرطاخ لوا كا یدمهلر و رارق

 ۱۳۳۳ تام ا نارو یک ارحنآ لباق لاو ۰

 كنايسور ییلوا قره بیکرت در, ندهیونج تاموکح و

 هدهسیا كملیا عضو هتتیکاح رز كایرتسوآ یینکیاو



 ۳۹ . هبناعع تلود رات

 هنسادس رلتوق یییوط هلو هدنزکم كنابوروا هرغنوق
 رار هلا هناقو ین رهملخاد تیلالقتسا كناموکح ب ویمشان

 هدنرانب نوجا یمیظنت كنهداع تاماق و قبشع كنهمظعمروما |

 كنم رلهیقافتا تایسانم هلیشرط یلیکشت (6۱0:)1) یعومع سلحمرب
Eندنکلسا قوع هقافتا هطباروب 5ردشع وشود یتسهراح  

 قح هداسنالآ لوا ند ۵ هکردق وش یدا فعط اهد

Eید نکیا رونلوا دادمعت سل رب ا ن كلام  

 . ىدشملبا لنت E زونوا یددع تلتام رک

 لصاح ندهرغن وق هرزوا ینحهلوا نابتسم ندهصالخ وا
 ةنزاوم یدلکد قالراب هدنسهجرد رادیما كلبا جان نالوا

 هدبرغ هرغنوق بویمهلدنا لاصحتسا یسهمیم ءدام ایوروا

 یراهبنآ یواش را تازه شو ار فو

 یایوروا ندطایتا ترثک یک ینیدمهلوب یلئاسو كجهدیا دیدحت
 هموم قوقحو یدقارب دلا شاشتغاو هفرغت ییطسو

 لود قیدصت یینک مکحو یلریکفرط ینلع كر هيلي لا
 ىلا نمرو نر عیعویعمر و رب

 ۱۲۳۰ بحر ) هرکص نوک زوقط ندنلطمت كنهرفنوق

 كنوبلبات بولوعوقو یعهراح ولرتاو (۱۸۱۰ ناریزح ۱۸ و

 یندوع هنتموکح تخت هسنارف كرانوبروب هلیسهیعطق تییولقم
 دات كنسروطاریعا هبس ور هبلاغ هقفم لود ۲ یدلبا ررقت

 رل دلا نالعاو اضما یمهمان دهع « سدقم قاشا هر هه وشق



 باب ی وا ۳۹
 “ج ۳۳

 هکب ی غ هماندهعو .(۱۸۱۵ لولبا ۲۰ و ۱۲۳۰ هدعقل اید )

 .الوا یدیشمهقج ندندوست ,هماخ دلردناسکلع یجر تاذلاب

 كسهدم ناشسرخ AE نداننو ۸ هس رل مضح یاعت قح

 هضم كولم هدعا بولوا یواح ین هغیلپ ق و اد هلئاضف

 تسراتکلع درک « یرلرادمکح ایسورپ و اسوا و هسور )

 تامسانم قحهلوا هما هرئاس تاموکح رک و هدنسهیلخاد ٌةرادا

 هععاط ساسا یسهسدقمو هلداع ماکحا ثهذموب هح را

 ۱۱ و كا ةع اوف كرولا داهشا ىلا نوت
 ا لح غو هققح توحا نالوا دوجوم

 ۲ کیک و یا تیهاظمو تواعم هسرار یر هدلشو لاح یه

 ظا یدارفا (اراصن تلم) كتلمر دوحوکی هتسهعش كن

 ۱۳۳ ادم میت یماعا ایا یربغ یرنآ قرهقا
 .هفلوا لخاد ه- دقم قافلا یمص نع ید یهراس كولمو راشع

 یتسانعم « كسدقم قافا » قود نر ردرلشمادا توعد

 ییلصا دصقم نالوا روتسم یسغوط اهد : یییدمالک |

 ۱۳۳ تا نیا شما یهمان دهع وشا هلتهح ييدالیا لالدتسا

 ۱ . یدشملبا

 هنسهرعنوق هنيو هنس تطاس زکلاب ندنرللود اوروا

 .هسنارف هيلع تلود هدنفرط هنس شنوا . یدشمالوا لخاد

 هدنگرات (۱۷۹۸) ۱۲۱۳ بونا غوا هررض عون چاقر ندنزو

 .هقافتا هلا هرتلکناو هیسور هتنرزوا یسالبتسا هرصم كنراباتوت



 0b زن a. 2 ب ر 1 ¢ 4 ر 3 ی 3 e N EVET x + ie ر ا رک در وک

 بوم وا
 .جارخا ندر صم ین ېک وع زسنارفو شملیا سم ترورص

 تلاسم هداعا هلا نویلیات . یدا شملشاضغوا هنس چوا نوجا

 شرف ینسهقیتبل وب دا اره تباات ناخ ماس ناطاس هدب ول وا

 بولبحا یمهرا كل ود خیطعلا هلا هتلکناو هیسور هدنراقدروم

 .هرتلکداو ییامدقم یرفس هور یهدنحرات (۱۸۰۹) ۸

 .تعسلت و شملبا تا ندنو به یدورو هل وساتسا كنا ود

 روتلوا تافام الآ هرکص ( ۱۸۰۷ و ۱۲۲۲ ) ندنسهدهاعم

 .ناطلس کیا رونلوا نط رورو هدناف ندننایرفظم كنولنانو
 مدهدراب تروص نوان كرهدا هللسو یتداهش كم وح رص ماس

 راحات بوالک | یخداغوا هه هیاع تاود هلکمر وح زو

 هتالافغا ردقو . یدیشعلوا رابتخا یرفس ۱۲۲۵ هللا هسور

 قع ندهسنارف ید هفس تموکح#هرکص ندقدلوا راحود

 (۱۸۱۲ ۱۳۲۷, هدنرفس هوقسوم كن وليا هن قرهلوا نادرکور

 ۱۷۲۹ )درا ےب موش هکر روا نوا افت ا
 a رکا . ردشمالدیا مدرا اعطق ههسلارف ( ۱۸۱۵ و

 "یوم موم دوخایو هسالوا زا زار یوّقع كتنسهدهاعم

 هشا ماربلا فرط هتسلارف اس هک د هدیل ود

 .یخد هدوراقو هدهسیدا ققحم ا سعت ینا كن ولیات

 ندشلزساف و كن ویلیات هلهح و ینید وا ۳ (۳۲۲ هفحص )

 .یدشماقار لح هن راهطا یلراک ادف ا نالوا لصاح

 ا ا یراوقوف مشتق یاد الو ام
 1 یدشعا سکع لاح رد هتلود لاحر



 باب یوا ۱ ۳۹۹

 ۰ هرفطو رختفم اا بنر" یسدقم قافتاو ینسءهرفنوق هلايو
 ندایوروا رانو یدقبج هشو یداععا كرلتاود نالوا شورف
  هکوبلاح رایدا هدنداقتعا یزدنلوا رقت كشياسا و ماظتنا
 هدازو هداروش قرهلوا ندنسهبععمط تیارس كنناعوفو هسنارف

 ۱ رد دهام لوم یورو رو هلخاد ناف
 قافتا ی هدنرانیو ناماتو دا ا ا ابا لاضتق تا

 هدخاس ال 6 ۰ لوا نیرمشت ) هدوسورت جد هر نیت

 رفصو ۱۸۲۳۲ لوا نرشت ) هدههورهو ۱۸۲۱(۰ یا نوناک )
De (۱۳۳۸۹هورو . رابدل وا روح هشسدقع زار دو  

 ود بولوا شما ءدب رف هروم لوا هنسر ندنسهرغن وق

 ندنراوطاكنولهسور یاب كم ها یتاصع٥ روم وشراق هب هيلع

 هسرولوا هدهرت یمهفطو ساسا كتهرغت وق هدهسیدلبا حشرت

 و ترف باوناو كمزا یحورخو مایق بایرا نوسل وا

 كن وتعنلو یصخم هرتلکداو كح رتم هلغلوا یرلهدام قمایق

 یدلوا واتخا ی ..هقیتیلوت « هلخادم مدع » هنرزوا یرلفسلک

 رات هدنص وصخ ا كنساقشا هروم هنس شو

 ه4هلع ت اود كن رتم سن رب لیکو شا اسوا . یدلفار

  هلئتتسم صوصخاو هصالخاو تدوم ییدرتسوک وربندهتوا

 هدهجرد كخەدا عياضو رسک یرابتعاو ذوفن ایوروا هدرا وب

 هدنص وصخ قمامردناجاور یسدقم قاقا 1 رظن هنسمالابح

 ا طاسیتحا ا ا وا رکنا
 . یدنا هدنح راخ کالومام قسعا
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 +4۷ هنا تلود وات

 بوری روک شوخ هننارادمکح ایوروا "ةيادب هینانوب ةعقو

 اعور یسهشادنآ یسمشالو هدتبراتکلع a كناقش و

 هدد هنهل رلینا و قرهلوا رب هراس رد نکل .یدیشلوا

 لاوح | هيلع تلود ندنگیدشلنوق هتف ر هتفر لبا نالوا لصاح

 قفومهایقشا ات ندلا زت یشات ندنعل رسهطرار كنسهرطسع

 ید دا تحاصم تعسط و هل ۳ *یداع ندنشدمهلوا

 مسج هرات وب ؟هلئسم و .یدّتسا دمل وت یرلر و تحاصت هراسات و

 ِد یدلبا تزافس كر یسحلبا یهدلوناتسا قرهقح هادم

 رارقر چیه بولوا ددرتم ًامبط ردا کلع یجرب راح کل
 غنیاق زروژ یلکو شاب هرتلکنا ندفرطرو هنکیدمهریو یطق

 هراشیاع نالوا ادب هدنتلم زلکنا هنها یاصع هروم ردقره

 بح ۳ ه هبلع تلود هدهسا روح هک ارتشا هقیط ولا تسح

 بلخ امف ها رب ر یادم مد سا قر هب واهس ورو
 هلهح و یسهرمتسم تداع خ.نرتم سنرپ ندفرط رکیدو هنغیدلوا

 ندنرکیدکی یهیسور هلبا هرتلکنا هلیلاعا لیحو طناسو وارد
 یمم هغي دشلاح هنسهالوا لعاح کو داحا ا ہدیہ

 هلا قو ندقمشراق منا هروم اعاستا هڪ رتم همظعم لود :

 هنروطارپعا هیسور یسعا مازعاو هداعا هلوبناتسا یریفس
 هرزوا لاونمو لاح هنس ترد چوا . یدیا راردبا اقلاو هیصوت

 تواخر وبشا كنپوروا ردنادکلع یجنرب تیاهن بودیا نایرج



AA.باب ی وا  

 تالاا هد روڪ ر رادنتعمو تدح ر هک رو هدنس هعصم

 نوک چاقرب هدن اغ.ط ۳ حاس نالوعوفو 4م ہن 4رب وح

 ar ر ) ۸۵ لوا نوناک۱ ( یدتا تافو هرکه شک

 ۱ منع یر هل وا هنسسع كنفاس لوق ی ر یردار ندا سولح

 کلن هل سم هلئسولح كنا هلغلوا نداحا قلطم یار یو

 ۱ 1 ید ر

 ضع هنسهدهاعم ۳ ندنتلود هیسور ی رگ یا يا

 باب یواح افکت ماط ر هدنقح هزاتع تالااو Es رعآ

 یرات رضح یناتناخ د وم ناظاس بولوا دراو مونامتل وار هب ىلا
 .E 4 تی هدنص وصح یهر آ رلمور نال و ید یدنک

 هدهتسلا شمر و رارف هکماعا لوق یتنهلخادم كل ود ینحا

 ندنغلدل وا تح هنوک رب 2و هاتان وک هری وا كلور

 افطالاب یوافه شنا 3وم اشاپ ميهاربا یرکسعرس هرونو
 كن همنایوت لسم قرهلوا لوغتشم هلیسه رضاع كوسم هداتناوا"

 رودتم ه رکسع تاغالصا هدلودناتساو ینیدت وطزو هماتخ هلیوب

 قفاوم قا ا ر 0 9 وا هدمتنوم ر ییدل وا

 هم ) الاه وز هلسههصوت ك رتم هن ندنفح هتم وا تحلصم.

 اضماو دقع یسهلواقم نامرکقآ كره ردنوک راصخیم ( م۳۷
 تسمه دهاعم نشرکبو ) ۰۳۹-۱۸ هول و ۷۲ لوالامیر)

 دکا 7 ناوا شما ناسا رص و ناتکلع و ست یماکحا ضعم

 ۱ یازکلاوا زدن دانا ك: هلو اقم نامر aT هکو ملاح .یدشمالف



 ۳۹۹ ۱ هبنامع تلود رات

 هلا هبسور هرزوا قع وا بلاط زاما ا كاا و ندهیلع 13

 مپ نان بولوا لک راکفا دتعفا ون مک
 لوقوتور رب یخ هل تاغ A) نابعش رخاوا ) هدرا

 قولوا ناکا هتسا رحنا نامز هرو ا ا ا
 ِترتق هل حف كەنت و ( ناس ۲۳ ) تکا وسم - یدیش و

 یرحیکی نالوا تاحالسصا عام و یسهلازا اما كە رناوت

 هنس تطلس هد ولوا رسم ( نار زح ۱۵ ) یساغلا كنعاح وا

 وک ردو هو لوا هدورص یفح هال وط نیا قحزآ

 باب قرلبراقح هتنمسر نادم یلوقوتو ر نان ۽ نالیئوط

 ررتسوآ . یادی وا غیلم هن رلهندىق ا و لوو هب یل اع

 ناطاسق افطعا یحهدنا هدنفح یسهعست نانو یر ود ابسورو

 د روض قفل وا هلاوح هتسراهناهاشیار تت رات ر ناکاو

 هدرا تا وا وک هسلارف طقف رابدر و باوح هلوقوتورب

 هصیش یییالوا راحود هح هقیتبل ون یشات ندنسهداح اسا ا۔ےہا

 هلغمل وا هدنس 4سا س تار وج قمشراق هشا او كا الت یدعو 1

 (r هس ور هلا املا راشم تا هد بودا تا ر

 یارحا هضراوص ناوتو یدنلوا دقع تاثم قافتار هدام

 دونم ناطاتس يدار دو عود "واف رو نوا شیام

 ۲ كن هشنحا لود هنروما یمهعس ق داد رس دا ناخ 3 9

 ل ا هس رلوص نا 1 ی ین دل وا یخار ts هس ل الم

 ہر وم هلت-اصتفا یراتامیلعآ یخد یرالا د



 باب ین وا ۶:۰ ۰

 ۱ ا هح لست هاا مهاربا یرکسعرس
 ٠ یسهلاهمق و نیراوان هدهرصوا . رلیدتبا غیاب هماننایبرب ل الا

 ٠ ندا لاماب یلود قوقح .( ۱۸۲۷ و۱۲:۳) یدلوا ثداح

 تموکح هعقو وشا نالوا ندراکل زملس هدسدم راتو

 تاج سکعلاب نوسروط هللوش قعاشمو و یم وقروق یهینس
 ٠ ندهثلث یارفس راد هبهعفو صوصخا .یدتسا ددشت ع

 ۴ ۶ اوتیسم مداوح دو یراکدرتو هناحاسیا نالتنیا
 ربغت ردقوب كتقمقح ندنکیدلدا دانساو لم هن رلنادوف

 رارصا هدهشاس هفادم قرهترا اهدناقرب تلود لاعفنا هنفیدنلوا

 ء رایدتما كارت یوبناتسا هثلث یارفس ۰ یدنلوا
 ۲ ۰ 2۶ یروهظو سون الص كمي خسرتم

  .یدا هدکعا ترغ لضحام فرص هنسملا کوا كنهزاحم
 ا رو ی رادیما هعقو کیا ین روهطیکاا
 وب غناق ژروژ لکو شاب هدهرتلکنا ۰ ردشلوا بس هنارخأت
 ( راکهظفاح ) یروت هلبا نوتغالو بودم تافو هدنجما نوک چاق

 یسمشکد كن نقی د هدهسنارفو یسمک هروماسار كنسهقرف
  كجهدبا بلج یتقد رظف كنهن يغ لود هدزکترونو ایناساو
 هحالکو شاب ایرتسوآ یسلوا اد راقلقشب راق یخاد هدنروص
 ٠ ىسەطا مراب كیرما كنهمومع راکفاو هتخاس۱ كئلثم قاغا

 .تاروصت داره روک یک تصرفو هراما رر هنلاغتشا هل اق و

 . کمدننپ ثلثم قافتا هلبا هیلع تلودو یدنالناج هنب ینایمصتو
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 كغ راب اضاو ی رابا تطاس و ولو مرز وا كا ا د
 یدشود قفاوم مالا سش نوا تدمر یار کک
 ۱۸۲۸ هللا باش عفد هل وقس یر یروطارعا هبسور نکل

 .یدلبا برح نالعا ه هل تل ود ( rE لاوش) ۳۰

 مظتنم كلا هدبربخ هسقو و یمهب رحم 5 هوو هد ِ مو

 كرادت هدف رط هلق تدم هبلع تلود نالوا کنم یرکسع ۱

 ورذ دق وج هل رکسع هعاح همرد رادقمر و کے یی دلیهدیا

 كف رط .ید ا شمشتوط هب رح هلا هس ور نانلو هدراقل رضاح

 هدکمرو راتبنما كوب ههلوقن یجنرب راج یرلتوق توات
 یدیراتامولسد ایوروا هنکح مدیا ماعا ئ رق a رو

 کس سور هدرف- تا اعفاو . ىدا هدکماما همش

 یهنراو هل !تالکشم كب هدهسیاشعا راشتاو زواج هناتسراغلب

 هظفاح هلزوک یتطخ ناقلابو یینمش هبنامع دونجو شملیبهلا

 را رک هب هاماک تک ره ا هرتسلس نمشد بودا

 هلتهح ییدشا لولح فص مسومو هعفر یە رصاح قرهل وا

 . ردشلوا روب هعاجرا یرغوط هنتکاع ین رکشل

 را یدل ا هرندر هنشور كىەقىتىل و لاح و

 ومشا كرل سور كرهبمر وک موزا هک ےس ااویف ترسم

 .یدیازمنکج ندکمبا هیشت هنتعجر هوقسوم كنولپان ینتعجر
 تموکح ندفرطرب تام واد راو نالوا ندا سوام

 صقانت یراتظ ن نخ هب ولهسور ندف رط نکنه e یهیفس ۱

۳۹ 



 باب یوا ۲

 كنا تاه كر ەءلبا ۳ هغم رد وا دک یهمظعم لود ندا

 هرزواقعلوا تارک اذم ددح هدنقح 8 را
 و a زیلکدا ندا تع ندلوساسا هج دوا

 ۱ 7 ريدا تد وع

 e قوت یمه رح علاقو ( ۱۲٤٤ ) یسەنس ۸

 0 ا یار ا. شد ا یزو كنهیلع تلود هدنروص

 2 كیاشاب بلاغ روم ی رکشع رس قرش . یدلوا سکعرب شبا

ا. اب لاس EY نانل وا تصل هر هسرزوا ی سوا
 ط ز

 . چیوهکساپ لارنج یبم هنقیدلوا ندرامدآ رروکشیا قوچ هلن وق
 ینینمشچمهید لارنج یخد هدیلیا مور .یدلیا طح همورضرا

 یراناقلابهلتترح رب زسطامتحا هر ار لغم وط هدنتلا هقولبا فیفخ

 هنالبتسا تسد هنردا . یداسای هنسیداو ج سم كردیا زواح

 ا اا رادق هتن لاا حس یرللوقهعیلط تكاد بو

 ناسنلوب هدیتمش هکنوج یدیا هدنجا کلم چسهد هفامعم

 كہ شدوا اشاب یفطصم ییهردوقشا ادعام ندهمناهع ةوق

 تعحر كراسورو هدکع رود یر وط هب هملق زر رس دوس را

 سود, ندفرط کد نکل -.یدا مدقلازآ یرلدما الخو

 شالت و فوخ قلخ و شملجا ییرط لونناتسا هن رکشل

 یضوط ههنردا كناشاب ییطصم یلهردوقشا . یدا شمورو

 ۰ سد هسلدنا تائو یخاهد تفو زآ رب اراظتنا مورو
 نایمرد ییرح بابرا كنامز وا ینلاتحا ی رخت ًایلک كنسوردا



 ی رهبمهل رو دوحو هلاتحاوب هجوم 1 وردنا ا

 .(۱۸۲۹ لول با ٤۱و ۱۲٤١ لوالا عر ) یدنلوا علم دقخ |
 هلیقیا الاقتسا ناتسناتو یطارش ربغآب لا كنسهدهاعم هنردا

 تانمصآ ( قنارف نولم ۱۳۷ ) يوا راج نوبلم ق وا

 ردقو نوجا كمالر و زایتما هناتسنانو اریز . يدل ۰

 اطعا تیلالقتسا یدمش نکیا شع وا رابتخاو راهظاقاراک ادف
¢ 

 نالوا ناباع ,یسههاضم هلت سام هیلاوتم لئاوغو ید شالا 3

 اس رفتقاط رایر تانیمضت نوتلآ نویلم قج روا هلیلح هز ۰

 یی انوا: هد رفس تیادب اشا لعد یتیلاو فقط 3

 الا نکیا شعلا دهعتو دعو ES رکسع مظتنم ۱

 3 كنة راجو شمامردنوک رکسع چیه هلن اب راذعا 3
 ینالپ كد هنااون اهد رکسع مظتنم كس نوا. کس رۇب

 هک ستم هلا راشم یاشاب ار ظا هتسعلوت یہد .ینحهقبح هشو

 ریس کوا تلو او ید
 "هلیسم + یدیشلو ماستخ هلتروص و یسهلثسم هروم

Eهال نر ا  
 یراتوّش یا نحو نا ا

 یتیدلوا رادتقا دنلب رابرهش رب بیهمو لقاع ففاو هنامز جابتحا

 قر و فو نوک اسا
 یرلهرادا دهع هلهجو ینیدلوا روطس كلس ؛دیشک هدوراقو "

 هد راس ولج یادت4 .یهیعمالاف هدازآ هظل ر نکرد ها 9
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 ما نا اق ناطاسو ثلاث ناخ ملس ناطلس
 نابرت ہضم

 ٠ همظع تواقش نالوا زور ةدزرس هدنراتداہشو ٍلارعا هثداح

 3 ترد چوا ندمهبدیا هلازا یسیونم تاریثأت كنەيشاتكب
 هبراح یمهلئسم هيسور نالوا هدکلک بونلکوروس ور ند

 1 . هناقآ تتشت لاوحا سرود راو (۱۷۲ع) رحم هبهمصاخو

 Î .. دنراولبرص ًاقاعتم قرهلوا رسم ربع رفط رادید ةدهاشم ینم

 3 نابعا اط ی لا مورو یوطاتا لثاغ هرانو و راساهوو

 3  ییدلوا تعاطتسا روآ هنخر یمهنابغا لئاوغ كس راکب هردو

 E ك شاب كناشا ىلع لنلد هب هت نالوا ناشکرس یاوقا هدەرىص

 تت دح هلکمر وبقبح یرتف مور رب ضد

 1 2 ۱۲۳۰و ناعس سهام ی راف ی \ AA ترتف وشا

 i هداف بالیس ندا نارج ید ندنانم سدقم قافتا ت

 ١ . ندقلوا هبقتیلوب تار وزت هاکنالوح ندنفیدجا ازرع رب شنک
 ۱ یلود ةيبرح یاوق ايدام هنس ید یلآ همتون هعقو یاب

 1 ِ وللثم یلئاه رفس ۱۳6 و ین وانم نراوا هدشاهو لاقشا

 . ۰ یدیشمبا ادیو داشک رله رج هی ندیکی هلبا را رض
 :  هناکی هدانا یراقدلوا اوزنا نیشن هلوغس موحیم مل اط
 ۰ هنرلهراد یدو ناطلس هدازہش نالوا نابناهع لابقتسا دیما

 ا اصن قاط رب هدنقح تلود روما حالصا هللا باج
 چ هدلاک هج رد ی رله رطف تباکو تعاحیش .یدا رلرر ور دارا

 . اهدناق رب ندزاسرد و یراترضح :ناخ دون ناطلتس نالوا



 ۶ ۰ ۵ ۱ ذ هنا تلود رات

 صا زلو رولوع وقو یرله رشت هتنطاس ر رسا بودا هدافتسا ِ

 ۱ ؛دازآ یرلکچهدبا عیرست فاسد تطاتسا 1

 هلوا بیس هرخأتو قوع هرورضلا هیلاوتم تالکشمو لئاوغ
 ا هن ردا یر تلصاوم هنن رل هنس ۱۲۵ تبقاع هلو! 3

 همدقم -یدرولل وا نظ شدا دنن ودس یرود راهلناق فا

 :كناقش و تامظنت قوحر اهد ات هب رخ همق و نالوا تاح السا

 کلر .لاب لود: یقدساپولسا قلت ی رم رج
 رصم کیدا رص یا و مادقا لصحام لڏ

 نالوا تدوبعو تقادص راعش "یقانم اشاب ىلع دم یسلاو

 یتقو لوا :كنەبلغ تود, . یدلیا :راتهظا اغا تک را
 کیدا لغ تایلاراعم ؟لاو تا سگ

 .رولوا رده نازيم هدیحنس یالوف كى تلوئسم لش راب

 مهاربا رضا هيلا تارشا یاضتقم ر هسا ه ا

 (۱۸۳۲ لوا نوناکو ۱۲۵۸ بجر ۲۸) ندنسه راح هبنوق اشاب
 هد هرص ییدلبا تع ن ناننع, هبحوت یضوط «هسورب ءرکص .

  ههلوقسن یجنرب یروطارپعا هیسور موحم دوم ناطلس
 رک اسع رادقم رو امتود ولف رب ندهیسور لاحرد هلتمجاصص ۱

 هداروا قرلوا دراو هتسلکسا راکنخ عقاو هدنجا زاغوب هنواعم
 مرح ) یدنلف ررقو دقع هفاقا ةدهاعم ر هدننش نود

 وشا نالوا یندم هنس یک (۱۸۳۳ ناریزح ۸ و

 هدراکو لاح ره ههلع تلود یروطاربعا هیسور هل دام



 باب ی وا ۹

 هزکد قا كنساغود هیسور ندزکد هرق ءاضتفالایدا ید
 کد قا وک تاب لود طقف بودبا هدعاسم هنيرو رم

 یتسلاو رصضم . یدیا رلشملپا دهعآ یعا دس ایعطق یی

 .صوصخح وا نلک ندساح روطاربعا نوا ددو عا فا

 .نواه ناوبد "یدما و اشا للخ داماد یریشم هناحوطو

 ام (اشاب دیشر روشم ردص ) كب و یفطصم

 .مها را هلتع نع هب هیهاتوک هدوملادعب ند رم هللاراشم رمم و

 ۰ ردشمر وح ده احاص ییاشا

 ردشل وا ی رب ید کت همطعم لود 4 دل وصح ا ونشا

 .نالب دشل رارق هرز وا قملت وط موتکم یه ربخا هدام کنوح

 .لفاسح اوروا یطاارشو ماکحا كنسهلواقم یمهلکسا راکنخ

 قرهراچ هروک لاحرد تحلصم تیما هحنلوا عياش هنسهیسایس

 سن ر یلیکو شاب ارتسوآ و نوتسرلب درول یلیکو شاب هرتلکنا

 كنولهیسور یراهنساق هسور و هسنارفنالوا ورېپ هرلنا وخسنرتم
 كن رلترضح ناخد ومت ناطلس هلا كارتشا هنناششت یهدنقح رصم

 هملاراشم یاشاب قأیالو نالوا ررقم یسمر و هباشاب ىلع دم

 اقوم هبرصم لسم هحهلونو رلیدر دتا لوف اهرکو ًاعوط

 . ید وا طر ر هب هب وسل تروص ر

SE Ebaت راو  

 ها شاب میهارا یعواو [شاب ىلع رر ES هب هدح و رصمه ۱



 ¥4 ها تلود جرات

 هتل ود هزخ یونس ی هننادرا و و تایالو لمحو

 هعفانم ردقو هفامعم . یدبا هدننیمز كملرو وکر و عوطقمرب

 یندناخدومجم ناطاسو رومړوط تحار هن یل رص« نالوا لان

 .یدیارویشاب هللا یدنقس رظن هنتردق عاست| هجردوب كنسەدن رب

 (۱۸۳۹ نار زح ۲۱ و ۰۵ رخ 6 A ی را ببر

 زاد رج تع زه . یدیا یبهبعیمط هحنش ر كلاوحا نابرح

 -مسر۱۹) شمرویب اش راد لاحترا یرلترضح ناخ دوم ناطلس

 هعوق و یناخ دیاد ع سولج و(۱۸۳۹ ناز زح۳۰ و۱۲۵6 رخالا
 نالوا لصاح هنزووا ىو روح قو سنا

 لهجو یییدنلوا لیصفت هدیفطل خراب هدشنایم یوم هثیدنا

 هرادص كناشاب ورسخ هجو یدیدش معخ كناشاب ىلع دم

 دا یرارف ابرد نادوف کا را نوا نواو یسک

 یشان ندنسهبلغ بی ێسەروتوك هرصم ینوناه یان ود كناشا

 شملیا دست یلنکرک ها اشاب لع دمت نارا یرورش یطلاب

 يا و هدسزاب هوا هل رافس یرهلوا نیعآ یارا هحاس هد4 سا

 اشاب دیشر ییلطصم یرظان هبحراخ نانو هدمردن ول و ر ندهنس

 كح هاب دا داحا هدنقح قرشو ظاهما ی راتامولسد ابو روا

 سن رب ندنغب دل وا شعا نیست هم ز کرایا كىەقىتلوب

 .هرتلکنا) همظعم هسخ لود میقم هدنداعسرد هلق وشت كح رتم

 تطاس عفانم یمارفس (ایسورپ ءایرتسوآ .«سنارف .هیسور
 یه دلوا لصاح تقفاوم رو یراتل ود هدننمص هاق و یهشس



 تاب :یکوار به ۸
 ست سس سو

 قعماعما نارتفا ه ییطق رارق ر چیه لس هلتسم رصم زسرانآ و

 وراصخ صو (۱۸۳۹ زوم ۳۷) رایدتسا غیاب هبیلاع باب اکرتشم
 هءرک اذم یتسهلئسم رصم هلیدقع سنارفوق رب هدهردنول

 eS ا وزو ابرتسوا و ه.سورو هلا کج

 ا اا كلا يوو لصاج یاز.داحا ناھ
 هردنول « یدىا کا زاو ندهاسم یرصء هلتفلاحم

 ۳6 دف ا ار دینا یقفا رفنوق
  هیحراخ یتیم هنموزل یسغلو كنامواسد رب یلهزرحو لفوقو
 لعد .یدیشمنلق ناست هتنرافس هردنول وزک هیسوم یرظان

 هدهکلم تاسیسات ا اکو هبرکسع تاحاللتا لوک اشا
 راطباش طم ندهسنارف هلرمدبا تعحارم هبهسئارف هدایز كا
 . یرصم بتکم هدسراپ یتحو شملیا بلج فراعمو رته بایراو
 ا ك را سوصخع هبسالطتصب اما
 تکلج ید تص لغم و هحوتم هوه نارف هدننالاماعم

 قموکح هسنارف ندنفیدلوا شما راقشا یک کرک هدهروک ذم

 هدنسهلثتسم رصم قرهلوا ینکشربغ كہ لاراعم یاشاب لب اقم ید
 .كناشاب ىلع دعو زمنا زوج یتسهلخادم كناپبوروا لود

 ییدتیا مازتلا یتسمشووا هلبا یمحفم عوبته یرعوطندبرغ وط
 ینیدلآ وزيت ویسوم نوجا قملنازق تقو هدصوصخ وب هلتهج
 هلاهما یه وست تروصو هدیدع اک ادم هحینح وم تاماعت

 ۱ لود نالوا ریمخ ندنسهقنشبل وب ومشا كیهسنارف .یدا
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 4۹ هسامع تلود خراب

 هدنقس یسلئدم رضم قوموا لک ندنسخ یخ هست کک
 هردنول لازا ۱۳۵٩( یوالایداضخ ) ۱۸۵۰ زوم 0

 دنس رب ید هللا هنس تمۈكح هو ااو ینسهلواقم "

 دج نده اهاش فقط هسنمکعا هرول دم هلواقم ۰ رثیدلیا یطعامت |

 لبا یناظفاسح اکعو هار ولا قیرطلع لاا رضم ها تا لع |

 هلاراشم یاخایو قحهللوا هیحوت هلنا تابح دف یتلابا ادیش 3

 تنواعم لعقلاب ه هبنس تیر هه لود میااع را
 . یدا ااو هدهب کس ا

 جار >ا هلئروص و فا هقلح اور وا كنهسنارف ۱

 رهسیت ویسوم الکو سیر ندنغیدلوا هدام رب ربغآ كب یشنلوپ
 یتح بودیا مایق هه رګو هرب همیسح تاکرادت وشراق هایوروا "
 هدنشراب وا هنناماکمتسا را هرزوز ییا ا ۴

 ۱ . ردشمردتسا ترشابمو ءدب ۱

 یلسخرات ۱۸۵۰ زوع ۱۵ رکذلافلا- ندفرط نکید
 یراشتسم ترادص هلیترومأم كمنا غیبت یتماکحا كنهلواقم
 ندفیلبت مو اشاب ىلع دمو شعلوا مانعا هرصم كب تعفر دم

 هدر دقت یبدعا لوق طا دف ی د نوا 1 راستعا :

 نوا رنو يلا ورک یراتاا ادب و e ندهاهاش فرط "

 ٠ ٠ ةصوضخ عفانمو هلاح یاضتقا هدنروص ییدلبا در ید هدنرورح

 هک وملاح بولوا شعل وت ر رقم یسهل وا تا رخ هروک هیهناهاش

 ندلوق یهغلسم طا ارش هبلاراشم یاشاب هدف رط هنیعم تلهم



 باب ی وأ ۰

 هتوباه نفس یرلاسود ایرتسوآ و هرتلکنا ندنکبدلیا عانتما

 ارخّومو شعوط هبوط ین رلهعلق اکعو تورپ ادا قاحتت الا
 یاشاب یل اع دم 3 یییدنل وا ناس هدالاب هلتع نع هبهب ردنکسا

 . ردشملبا دن هتعاطا ۳ ر 1 ربح

 ا نوش Ci تاکرادت الابهحورب كنەسنارف

 هيمو هبراح ر ندنسهجټ هدهسا یدا شيام رب وشراق

 راکرد یسملیزا كناہلاراشم تلود هنشاب زکلاب هدنلاح یروهظ

 ره نوا ا ا لوکت ندنقراهر هسنارف ندنک و دیا
 یسهلئسم رصم ندفرط رکیدو شاروک موزا هیالکو لدبت
 هسذارف هلتهح یتیدنلوا لح هدهمطق تروص حورشم هجورب

 راکنخ نالوا هشیدنا نعاهحایوروا هلتلاخد هن ههیسایس هقلح

 یوالایداح) ۱۸۵۱ زوع ۱۳ الاطبا یتسهلواقم یسهلکسا
 نالوا فورعم هلما یسهدهاعم رازافوو ولحمراا ( ۷

 اس 4 ایرتسوآ و هبسورو هرتلکناو هلع تلود همانهدهاعم

 هحینساضتقا هروک ذم ءدهاعم .ردشلدا اضما ندنفررط هسنارفو

 9 کی هلس تطلس مدنفح یرازاغوب زکد هرقو زکد قآ
 .كتلود ینحا ر چيه ند رازاغو قرهنلوا قيدصآ یسەلقتسم

 ردشملا هرارف تن یتسمامه دنا ر و ص# یہ رج نافس

 ی لات یا فرش
 عاش كى ولەىسور 7 هس چوا نوا کیا نوا .یدشلوا

  هدوراقوو یدلوا یسحنحوا یمهلث-م هکرابم تاماقم یبدحا



 A ۱ همامع تلود خرات 2

 سراب ید هلئسم وب هرزوا ینیدلوا راکذت ةفيح هت ھی
 ترام ۳۰ و ۱۳۷۲ بحر ۲ع) یدلو تام هلیسهدهاعم

 ندنسهرفنوق هنایو کاردا كني مضاح لاح كناوروا ۰۱۸۵5
 تد ها فای هتسلخاد تاعوقف تکلاع اه و

 « مدیا تح یخد ندرلنآ تحهذت رب هلغلوا فقوتء هتسلدیا

 كوس هراس راطقا كنناعوقو هسنارف هدرود و «هسنارف

 .هلطوقس كنولیا هدنشرا ۱۸۱۵ رویلبر وک ینلامهرو ئىرا

 رصع یعدق نادناخ نورو ندا تدوع هنتموکح تح هسنارف

 ندنکیدعا عابتا هبهناراکهفعاسم كلسم ییدلبا باما كنهامزو

 هدنحشرات (۱۲۵ )۱۸۳۰ بولسهلوا رادنا قحمآ هنس شب نوا
 رات . . ردشلوا ىط٠ الک رءهدکو روح ۾ ر

 نالوا تلارق كنروا ی هلیمات بیلیف یول ىج رب هدروب نم

 دعاسم اهد هلاح و تفو تاناحا ا لوصا كناتارود قود

 تاشاج هب هرتلکناو فعص یسهقیتیل و یحراخ هدهسلا قاطمو

 ندنحرا ۱۸۰ ید یمهقیتیل و لخادو بوصمو لوحدم هللا

 كورك وسوم نالا هتتسهراذا تسد یلود نام رو ص

 مدع یهبولطم ياسا تاحالصا ضعب [۱] كرانیرتقود
 هْلوا روقنمو مومذم هترزوا یرارارصاو دانع یهدحورت

 لاجر ٌةقرفر هدهسنارف هدرودوا [)0011102116 رنیرتق زود 0
 یس هبقہقح تایر ظذ ه- طو رشم تموکح هکی دا رونلوا ریبعت هود

 ام یدبا ورک ویسوم یرلسیر . رلیدنا هدنسهیعاد كا قیبطت ًالمف



  ENFو 1

 ندهسنارف یادناخ نالروا هدنح رات (۱۳۹:) ۸

 ۰ 1۸4۸ ردشمنلق تیروهج نالعاو شلوا رطضم هدعاب

 . روهچ سید بولبهدیا ماود هنس ترد یسهروهج تموکح
 5 ولو یو سنرب یسهدازردارب .كنویلبا یجنرب نالوا
 هلروص وو شملبا لیوحم هعلروطاربعا یتموکح تروص

  روطارعا .ردشمنلبق سسات قلروطارعا ینکیا هدهسنارف
  قرلوا هقالخ کلسم كسابف یئول یجرب یناس نویلپا یجنچوا

 ِ كن هسن ارف هدهناسوب هحرا e املا هقبتبا ون یحراخ یلتدش

  رایتخا هدهسیا شلوا مع راطقا زادنا نبط یفرشو نا
 هجیتکلع یرفس اقیسکمو ینابراح ایلاتناو یرفس مرق ییدلیا

 تارضم ارام هدرفک تاظفراصف اعا ندقلوا دتفم ةدام

 لوا ثعاب هب هب ونعء هسايس

Nال و  تاتسد  Eهدنال ردن  

 ۱ دوش ندنسهرادا ز دنالوه رابلاقیحاب .یدنا یتهدحتم تیلارخ

 قارتفا ندهدنالوهو حورخو ماق هدنګ رات ۱۸۳۰ ندن رافدل وا

 یفللارف اقیحلب .ردراشملیا لیکشت و هلقتسم تلارقر هلا

 ضرع هنرب ندنرللغوا كييلبف قول یجترب یلارق هسنارف
 ا یمهزاوم ابوروآ هکلب تلف یول نکل یرهنلوا فیلکتو
 دلو ول 0 نالآ ندنکیدلبا در هلسهظحالم رووا

 . (۱۸۳۱) ردشملیا جوتت یتموکح ممد اقلب
 ایناسا ا هدنسهطا مراپ كيرهبا . نیک درولو ابناسا



ENE ها E 

 تموکح ییاو . ريدا التم هبهرادآ ءوس E ك

 : ىا رلشعا اغ ین رلهمیسح تاک یهدافمآ , ید ۱ 3

 .یرذ ندنرلحوکنم یلوا چوا دنانندرف یجندم یلارق اینایسا

 ثكنسودنک هلفلوبعوقو لح كنسهحوز یحدرد بویلق

 یبم هلاتحا یسملیبهلوا زیق كنجوچ قجهغوطو هنناراتخا
 هلا ضه [۱] ی وناق قیلاس نالوا یراح وردها هدایناسا

 قامرف ندا نڪا نی كي و رم

 (۱۸۳۳ و ۱۲ :ه) هدننفو كېلاراشم رادمکح . یدلیا نالعا
 كنسهدلاو اللب از یحنکیا یمهعرکنابلوا لصاو هنشاب چوا زونه

 كلا رقیفوتم قحا .یدنلوانالعا هحیلارق قرهلوا هدنتمامن تحت "

 قح یاعد ۱ هنمات یعردق نوا نیلا سولراق نود یردارب

 دز رک. ندنکنالا اد نارادفر ط قوح و مایق a وکج

 كركو ندننافالتخاو تاعزانم نانمنکوت بوس لرو

 هدد ركض ندق وا غولب دح لصاو كنالابازبا یعنکیا هحسیاارق

 اسایسا یالوط ندنرادتفا مدع هطبرو طیضو یرشم تفخ

 بارخو نویز قرهاق ىلاخ نآ ر ندهبلخاد دسافمو نف

 (۱۸۸۵ - ۱۸۷غ) ڭلەنس جاقرب ثسا وفل ا ینکنانواو شملوا

 :هنسه رادا كکرار ردقلا مسح ورم د هنس نت هقش ندنغللارفق

 ِ را #9

 .نوناق ر یعرص هدنکلاع ضعب تنایوروا ینوناق قیلاس 0 1
 . یکی نی دلواهدهسنارف .رازمهلوا رادمکح رلنب داق همکح تا هکردعدق
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 هدنلاح .هف ره و ماسها نایلاتبا یسه رە وق 1 الاسا

 هدنقمعل ا ارتسوآ ی رلهعطق ایدراءم ولو ۱ سه و: : یدبا س واز

 «ینالارفاسندراس 3€ نوي ی اچ تم وطح كنار بولاق

 «یما هه ودنارع ان اقس وط ۰ ینالارق ( نتسلحس ( ایلحس عم یو

 .تموکحررب یربا یرآ یراق) هو ود سنازەلبو ههدومو هم ران

 3 كم سە رم دا ثغلنا_ ا ورم دهد دع نو رو , یدا

 4 دکن داحا هد راد ا نال وا نعد هل رج ٥ رج

 . ینجا نالوا یلوصح كنیداحا الاتا . یدیا شعابوا یک

 .هنسهلکح ندنغارنوط الاتا كرلبلایرتسوآ جم هتسمللسک كنغایا

Eعوط كل رهلبا ادف ین راهبناد عفانم هدوج وم ماکحو كولم  

 ندنرلحا دوخابو هنس را تموکح كرت هنر ندنرلجما ادحتمو
 یراتموکح كرانوب بودا روهظ رادمکح همکشلایوق ر
 فقوتم هسا جارخاو عفد یخد ران سما و وا رجب

 رادتفا كل ود ایزو علاوم دوس لا هداحا .لوصح . یدبآ"

ح تم و <= كناباب و ینکمو
او كس هنس هرن م

 یوا 

 . ید

 2 سا ی ری راو ك ولس نسح هدایلاسا

 بولوا دوجوم رادمکح ر زکلا كج هل هدی ا عج یهیموح

 هدهسنارف تح . ید ربلآ لراش یلارق ایندراسعم نومهبب هدوا

 یایوح داحا اللاتا هنرزوا یسهعقو ۱۸۵۸ نالوا هتف روهط

  فلبا كره هتشاب كراو هلا راشم رادمکح هدکدلک هتک رح



 هد هسا دانا 9 هدنعم و د رط ی راس زا قلوا دیش

 ۲۸ ) هدنسهبعطق هب را Novare راوولا هلي یوق 1

 لالحیمضا راق رک ( ۱۸۵۹ ترام ۲۳ و ۵ رخالا میر

 افعرسا نیت حج ماشقآ وا هلا یر و مینا ریثأت كن هعو و ویو"

 لولم یسودنک كرةنلبا ۱ سالجا هرب یئوناما روته و لغوا 1

 ۱ ..یدل وا. لاوبعا نگر هتک دوز و

 ماهل دعباس مت ایلتبا نوتن نوجا جارخا نواب نشو ۰
 هدافتسالاب ندراکفا نابلغ نالوا یعسظ یل وصح هلتهح ی 1

 هداروش قرهلوب نادسیم تا مشح یناحا ہہم تابن مقاط رب

 یحز وقط ایا یتح بودا بودا راقلقشپ راقو رلقلانف ورد هداروب 1

 رنک تام كنايلاتیار هنکیدتا رارف ندامور ندنرارش سو "
 هساارف ةا یاب یم هنغیدل وا لت تحارتساو ی هدنن ق

 كن زکیع هنلرفو نجا لاطشایامور قوم < ٠ و
 تعد :هایسهلغ اوون قولدا هناا

 هلا زوا ی رغ وط. هب یطسو یا_لاتا ید TT نها

 ینجا قج هلبراقیج ندندودح ایلاتاو شعوط یتسەعلق ارن ولو 3

 ماز اهد كل رلولابرتسوآ صوصخابو یسلوا کیا یدمش نکی کت 3

 هناحیبه هدهحرد تباه یتاسح كقلخ یسعروک یک شمش ق

 ..یدبا هدلاح وب الف ك مو اا . یا تم
 مناوم عفر لوناما روز دن تورا فد لا ق

 هلسوت هدهناکح تروص هللوصح باسا كنیداحا ایلنا هلا

 de ا عرا



 : ملا راشم .

 لارا ىلا لوصو رورپتیح روتسایس مان روواق تنوق ىلا خاص

 ٤ ینوکو تاذ تی یدا ربهر رفط ر ik مان یدلاس راغ

 3 ۱ E . رد راتسوم كنتلود اىلاتا

 es u ۳ الر اورو لوا یوتشو

 ردشمقىخ رابح ندن رد هدص وصح وب و شمالشاب

 همظعم لود روف یاب كرەدىا كارشا هس رقس عرف

 | تبسان روواق توقف نالوا یصخ رم . فوط عقومر هدندزن و تا

Eناو حرش یلاتشا نزح لاح كلالاتا هبهرفنوق ك  
 o یتایاکش كووواق یرلصخ ص هدهاعم لود . یدلبا

  ینچوا یروطاریعا هصسلارفآ و رابدع ا یقلت هلا

 ۱ ٠ فۉرعم لما ىسەةتلو ۱۵۱00۵11665 تلم » نوبل وات

 ۱ اا تکلغ ىزا كاسا یموق رهو نالوا
 ۱ كن هقیتل و نانلو ترابع ندر € قملف عا هنس هلم او

 و هندصاقم لئواما روتهو هلغل وا یرادف رط اساسا

RHO ak نوش 

  سداپ ارز . . یدروک ناعم لعفلاب د هلرءهدک ن نکردا دع جور

 ايلاتبا نویلوا یجنج وا او هیت چوا ندنررقت كنسهدهاعم

 : هایت نوا قافتالاب هلا لی وناما روت و ییالوط نون

 ا ˆ ۰ ۰ )1۸6۹و ۱۳۷۵) یدلیا برح نالعا
 . هدایوام چاق رب رلولیرتسوآ هلیدادما كننرکسع هسنارف

 ٠ .هیعطق ةمیظع ٌةبراح ون رهفلوس تیاهن قرهلوا بولغم ًایلاوتم

 . ابدرابمولو ( ۱۸۵۹ ناریزح ۲۶ و ۱۳۷۵ هدعقلایذ ۲۳) ینس



 ۷ هینامع تلود زغرات

 رثلکب رهحبتن كوي ندهراح وبشا ۰ رایدتبا باغ یتسهتمطق
 ةاقاللا یدل هداقنارف اللبو یراروطاریما هتسنارفو انرتسوا نکیا

 ۱۰و ۱۸۵۹ زو ۱۱ ) یراقدردشلرارق یهلاصم تامدقم
 رابخا ذس س امس اع اب ورا هربد رب تفا فلت ) TVe\ هجلایذ

 باسا اط ی اع 0 ا یدل 1 نالعاو

aكنا و ۸ ۵ ا ا 0 رو مشه كا  

 تنوق ییکو شاب كلئوناما روس اا .یدیا رویغ روک قالوق

 رابجاهنیمأت ینلالقتساو داحتا كنابلاتسا ینویلوا یجنجوا روواق -

 عاق راشیاعو راتکرخ هدفرطره ندا لا نص كلا
 .U یدا روم کروا ندتکرحو نویلوات ندنخبدلوا هدکملیا

 هیانرتسوآ قمو ای ایسور نابلوا دونشخ ندنسهلغ تان

 فلو یهساارفو حیلست ینسههدر SERE هل دصف هناعا

 تباہ ناه هبهمصاخ یالوط ندهروک ذم بایسا . یدا رویلیا

 كوس ر كنو ا دع تارد رثا نود نجوا یمرو
 اها رفاللب و کنوح ردشملا تاسا هربخا علقو یتیدل وا اش 7 3

 الکی تهقالع ندالاتا كنابرتدوآ هک یەت تاند

 كرت هنوناما روسو ییسهصطق ایدرامو زکلاب بولوا من 1

 ااا 0 . یدنا روسدنا هظفاع یتسهمطق ایسنءو و غارفو ۱

 ات ارعزم کا یدنشافوا طبر هناسسات هنوز یه
 كن هسنارف هلغلو لوصح ن رسقل وا ی واعم كنهسن | رف یداحا

E۷ ر  
 ا



TASS O ALEیار  
 ر

۲ RE 

 ۱ تا یا 1۸

 یتموکع ایلاتباو شلوا لئاز دصقم ييدسا ا ندهلحادم

 هللا استور هدنرفس ۱۸۰۹ هرزوا كما هدلا یسیهمطق ابسنهو

 1 لا هلیسملیزا كنابرتسوآ بودبا برح نالعا هنابرتس وا اقفتم

 مدراب هنیذوفت دایدزا كنايشور و هنسلزو ًابمطق كنم هنزاوم
 نوا هسنارف نانکچ ندقمشزوب هدخراتوا هللا ایسوریو شا

 ریو ونو مظنن هدهداعلاقوف هحرد كمصخ (۱۸۷۰) ۵ س هم

 . ردشلوا ناشی ریو بولغم الماک یثان ندنملوا شا تردق

 ر e تعفتم ندنرفس الاسا نویلوات ا رظذ هحاتن وش

a۱  

 ۱ خروز ات كنسهمادتبا هلواقم اقارف ال و

 یملراو شمعابسک تیعطق ) ۱۸64 یا ن رشت ( هلمسه دهاعم

 هنتیلارق نومهم هلب راضر ودن :ک یلاع یطعسو یابلاتا هنس

 ۱۳ اس 1ام ب لیاقم کو ندرکییا قالا

 یو دوا لقتتم مت ح هس | رف ند ومهب

 ۸ عام اد هرغص تم وح كناباب هدنش را ۰

 ییاهش یابلاتا بولوا قا تموکح كحوم ییا هدابلاتا

 هليا یوذح یالاشاو هل وناما روته و یلارق نومه یطسوو

 ۱ لطف .یدبا عبا ها وسنارف ینکیا یارق لوبان یسهطا اماحس

 ۲ اوا كو لیکن هلا رابلامش د یسلاهابوس

 ۱ تاراما ضا هداللحس ندسسو هلغلوا هدشو منع یدیحوت

 . یللکوک ردق كيب یداابیراغ لارنج .یدلوا روهظ یامنرس هنتف
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 ٍحیسسسسس

 ندکدلیایمست و قیوشت هجوبا یتلخ بولبنآ هیابلحلس هبرکسع
 راک ادفو قداص یهدنتسمو كرەك هنیراف رط یلونا هرکص

 ید هداووا كرهرک سکوک هنارطاخو كللاهمعاونا هلب را وللکوک

 كنمدلامراغو شاص قوشت مخ هنسهرا ینارکفرط داتا

 شمریتک هشورخو شوج یسان تالیاع یتعاجشو مان تیح
 نومهس دابا داب هچره روواق تن وق هدافتسالاب ندنالاح وب هلغلوا

 هیسورو كيرحت یرغوط هونج تمس هلیا عیرس ریس یتراودرا
 یونان تافتلاالب هنیراهفاخاو دیده كن راتموکح هسنارفو

 رفظو زوف لئان هدفرطره یغاحنس نومهس . یدردتیا لافشا
 هعفادم ددع یلارق یوا ندنشیدلوا رهظم هلوق نسحو

 لوحوم هلوصحزمح یداحا اللاساو لوک شکتسد ندتمواقمو

 نابمش۷) « یسوتتلرا ایلاتبا » نالیدما عمح هعفدكلبا .یدلوا

 روتشو و قیدصت یداحا ایلاسا ( ۱۸٩۱ طاش ۱۸ و ۷
 تفاوت ر رسو یدلیا اطعا یناونع « یلارق الاتیا ه هنوناما

 ندفرط رب روواق تنوف . یدنلوا لق ههسنارولف ندونروط

 كنماحاهطرفم راکفا ندف رطرکیدو كتا لاصحتسا ییهحیتنون
 شالا ردقلوا نوجما قلوا هاردنب هنبراهنانکعماظتا ول
 هلکمروک تورم كنیعس لوصحم هک یدبا شلوروپ ردقلواو
 هاودو كلم هبلاراشم . ردشملسهلوا ماکب یا ترد قحا

 اقا ییدوحو هروغا یرادمکحو اقا ینمان هللا تقادص طرف

 ۰ ودیزارف رس كن رصع یاربک ندیا



e AE A EA CRO aN a Are 
۲ 4 ۱۳۱9 

 س بیس سس مس سس

 باب یجوا ۲۰

  .كناباب یسحاونو امور نانل وا همست « یمهناکلام اسلک»

 ۱ ۷ یساوما هالاتبا ها مبلت هنیبینامج تفوکع
 "کلن راندا د دننه وتس هليا ایس ورب هد ۱۸٩٩ نوجا

 ا اال هی اسمو هدست
 یاب هدنن ی كنه راح اليو ر هليا هسا رف ۳ ۱۸۷۰ و

 ههسنارف ع دوخ ندا: تماقا هداک هوا وتج ةظفاع

 .كناباب هلبا البتسا هباموز لئوناما روتهو هلتهج ینیدنلوا باج

 | نامت خود توک زکلایو افلا ییسهمن اسح تاما

 ٠ هجهیوو یدلیق ذادختا تخاب یروک ذم نیش كرەیلبا ااو
 ۱ . , یدل یتسفارغج لکش ینوک وب یتلود ایلاتبا

 ى یک ایلاتیآ خد اینامآ ندان رف وق ای و .اینامآ
 هلراسن رب ىداحتا هطب ار اک كتكلع . یدشمقج ناشیرو

 تەبد» ندیا داقعن | هدنروققنا رف هدزوا قلوا یکم ع ندنرالکو
 سورو ابرتسوآ نالوا كولم یاوقا یسلح تەد .یدما «یساح

 1 ناب کس يا و قرهلو هدننش یدوف هقام كنس رازادمکح

 ۱ و تم ا و ا نجوا كناالا هسا
(Confédération Gefmanique)3 .هکملیا کات و مکح ذداشا  

 .نالآ هکولاح,. حا هدقمشنلاع .هعمردباق عغاأ .تانس رکیدکب و
 لو س و لضاو رولبا حيبقت یتاقرو ماسقلا وبشا یتلم

 یفانم « ینیلاوق كموق نالوا رب یایسحو لامآ و . یهذمو

 ۱ اس تنش قیزف هتفوکخ قرف نالوا تواقتم ینالماع
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 عمس ندبناح ره ییراهزاوا داسحا هلتهح یرلکدمهر و ینعم
 كبابوروا كم وق «یلشاب قرو» یدا رار ور دیا لاصوا 99 ۰ 3

 .یدا راکرد یحهسهدا شر نیمأت هدشقوم رب مهم كا

 ندرلکما نیاید فرم نوجا (یا لور د زر "
 .یدیا روسروق یتراساسا یسایس داحا تانساح نایروک

 ازا قراصراص ید قاينام ا یمهنداح ۱۸:۸ كنهسنارف

 هسم و تایعد سه و تابلاطم نالو عوقو هدک دلبا تنوکس

 ر هیزوا ونمط تایر حرم ىا تو
 هدف رطه رارق وبشا هلکمربو رارق هنلکشت و عج وتتلراب یعومع
 هرخالایداح ۱۵) ۱۸:۸ سام ۱۸ ید وا یتلت هل راشقلا

 عامجا هد روفش | رف « ی ون راب وک و هد 6۳۶

 رهش و نالوا یسونعم کی مدقلانم كناسالآ .یدتا

 ههددح تارطاخ قیاس ځ راتو رلکلنش دا ساق وف ست

 لوق یوتلراب_هلرلهنطنط یراک یطسو نورف نوجا داشا

 اشانآ نکل ۰ ید هدنتراخ كرو ل قوش .یدلا |

 قواح كب راشن ندننیدلوا شمال رضاح نیمز زونه هنیداحا
 ندقلوا تامظنت ست رز زاب یدنقیچ هشو رادنماو یدن وس

 بوس . یدلا یلاح  یمهقاسلاراد تباطحو تغالب هدایز

 . یدعا لصاح اه رب چنه تاشحابمو تار طانم نابمن و

 نداق تآ ر, شه لاشتسا دن نالوا مست رم هدا الاخ

 غدویسپاهو ربرقت یغلروطارپعا اینالآ وتتاراب هکردق وش .یدما

 . یدلبا نیست کو دوطاربعا یلاژ قودیشرآ ندننادناخ



 باب ی وا ۲

1۱ E 

 ارز . یدتشمشود ندهجوت هداناللا ایرتسوآ هداننا وا

 ر یخد هدناتسراو شا برخ نالعا ربلآ لراش یلارق نومهم

 راوون ۰۱۸۵۸ و (۱۲۹۵) یدیا شاک هروهظ هسنف كوس رب

 هدایلاسا یسافعتسا كربلا لراش ۱۸۵۹ ترام ۲۳) هل رفظم

 ما ا را موهبت اهداف "یتواتعاو-ذوقت اتوا
 رطضم ه هناعتسا ندولهسور كرهلبا زت راهظا هروب نع تموکح

 هلکازرنوخ هدنسهعق وناتسهل و هدننابرا یلوطانا و زار ۱ .یدلوا

 ام هلرسودرا سور خوهکسا سنرب نالوا شاز ترهش
 ندقلرسداحا .هدادناموفو قلزسماظتنا رلراحم هدکدرک هناتسر

 ره كناتسزاح .(۱۸۵۵) رایدلوا روهقمو بولفم هیلکلاب یشان
 ًارظن هننرهش ءوس كجموهکساب سنرپو هنشنلوا هطاحا ندفرط
 دودسم تاج قیرط هتسا ور رام نالوا لخ دمیذ هدهعق و

 ض ورعم و مادعا كس راب رح ناوبد سور ىمەلھو

 0 رل تام هلا بحاصت هرلر اح هسامع هلع تلود هدنج وا .یدىآ

 توسوق . Dembinski کس هد . یدلبا دانش e حانح

«Kossuthع  las «Bemایرتسوآ ارخّومو رللارنح مان  

 هک (۱۲۵) رایدلیا انحنلا ههو رع فلام نموکو نامهتم

 :رورنه هڪ رادو تاقووآ و بطو طباض قوج كم هدنراجما

 نطو یهسورح ثلاع یرنکا كولنوب . یدیا دوجوم رامدآ

 .هحودم تامدخ هحنلودو كلم ندنراودنکو راشعا فاختا ینا



AA ۱ هبناعع تل ود E 

 هداوروا یمهناراکتناسنا باح وت كن ةينس تنطلس + 3

 هدنکوا نم راها واقس هردنولو سراب بودنا لصاح مظع رب

 هدقاقز هدهردنول قح كره یا ارجا راشیاع هلرلهلعد۸ 3

 ردق هتسوف هاجت رافس یتسهب رع دل سم رعقس ی رلکدتنا یداصت

 .ردرلش#ا لق یراودنک
 موادم هنتارک ادم یروق الاخ یسوتللراب تروققارف

 هب هموم تاهج وت وف ی رلهلباع و فنا روا ىدا

 ندنف رط وتن راپ جات یناروطاریعا ارناملا و ق وطعم هنتهج ایسورپ

 هدهسل دلوا ضورع« هملهلیو قل ردهرف یحد رد یلارف اسو ر

 :لاوعلا . ىدلبا ق تکو افد كرار يی
 یدلکد ارایش چک هشوخ نوجا یتلاود انرتس وا هدورسم

 عفر هب هداننالآ هدیودیا فرطر ینرلهلاغ اهیااراشم تل ودا

 یدلغاط قرهسمهنابط یسوتنلرا تروفقارف هنح دا توص

 و تشآ تالا نوحا یداحا انامل ۳( ۹ سیام ۰ 3

 ۱ دا یداق رسوم هلووص

 اسالآ كس رالود اورو اسوا ارابتعا ندح را و. ۱

 اهد یراهناو ا ار نوحا تاج تی رو شا ولکخ

 نالآ فرص ارت وا قجنآ . یدلبا تباللعو توق بسک هدایز
 تاور و جنودا هوس هما کت کو

 یاوف هلتهج شدنلوا دادعت .یحد ی رصانع ناسلاتاو 4 و

 هده داعاز رظن كانال ادعا نفتو نی وفا یه اخ
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 ۱ | باب یک وا ۱ 4

 م ییدلوا زن اح ورپدهتوا هدایورواو یدلکد رهظم ردقل وا"

 . اّضتقا یسهلخادم هیهمظفم لئابسم هلا هلیقوس هیسایس ُةعفر»
 ۱ ید دم .هدن رب GA یالوط ندن رادتفا "ییاشیرب هدلاح یبدلب ۲

 . ندرلج و یدا هدقملوا نشو هصیق بحوم یشمهدا عاها

 مر هسی لود هدنروهط ا ۷۱ ۵ هدف رش قره وا

 1 ۱ تالسم ا و ی” 7 ی رلو لب وو هس رس

 ۳ دان .وآ .تآ هدننادیم تسامس یتیم هنکیدمهدبا تبع و ییطق

 كانسهقینیلو .یسلوا بولفم هدننابراح املاتا د ۱۸۹ ا

 نالوا ییفد . .یدنا شملبا دا یداقتعا و نط وج ییعض

 7 <S "دافاو ینیدمایتآ و یا ك هدهیسایس لا ہہم هس | ایس ورب ۱

 uk هتکم لئاسو مظنت الخاد هدلاح ینیدمشدلاح هارو

 ا ۰ . یدیا هدقلوا قف ومو یعاس هلتدح

 e «تیلم» یدایا مازتلا كنولوال یحنجوا

 عدو واری دیماو توق ندکی هتنابوحداحا اناما

  یسهدام ید حوت ا اا مه ند عام

 الا و هغی دلوا لاقمو ثح یاج عوذوم هب

 نیاتشل ودو غی وزاش نالوب هدنتیعبانربز كن هقرامناد هدلاح ینیدلوا
 . توق هنسهروصتم السم داحما قلا باس الا كس راه) هود

 اینا .یندیسکیا ره را رک ایسور و ایرتسوآ و هاوو

 ردقم قسهیسایس تاز تا کر ی رو دشلاح هنسداحا

 ر ناو یافت الا e نتلود ماتب هن راقدل وا

1 



 ٠ o هیناع تلود غم رات

 هاج یهقراع اد وشراق هتکرح وبشا ندیا لاعاب لود قوقح
 تا ىێرلقلەقود ,ناتشلوهو عیوزلش ندن رلکدعا غا

 الا اک ندکدلبا داد ریسا یراق هف ود تموکج يا و 1

 .یدلبا مایق هیاوکشو یوعد ثب فرط ییا ره . رایدمهش

 تاعوطم نالوا تکلع راکهفا نامحرت یدوم هک دوی هلتسم

 ۰ یدردراو هنس هح رد هعاشمو هماعم یهذخاّومو هص راعم

 .قوس هب اد رس قرد رمضاح رلود را ۰ ید اک رک تا ساتم

 ندنسهقفتم ته اسامرح یابرتسوآ یتموکس | سور + .یدنل وا

 رله ین وردد ر صع کا ,ید وفق اس کف كعاجارخا

 ءروتسم ةدساح نالوا ماودر هدنسهرآ نرالوزتهوه هلا

 لود .یدکجهدبا لصفو مست حالس علاط قترا یهساقرتسا ۱

 یایلاتبا هوا ایسور . یدلوا دنمهدناف یط وت كنهمظعم

 شآ .یدیک هنسورایا كلا هلقلوا شما بلج هنقافتاشریاد |
 ۸1٦) و ۱۲۸۲ یدلوا لاعتشا ر رشهد واست لاتفو بر

 هب طق لح یم لسم اسنالآ نالوا قلعم وربدهدیدم نوو

 . یدابا نارتقا

 قوج ندنمصخ یسهحلساو یسهبرکسع تاقا تنایسورپ

 هدر و یدبا دی + یک رحو مص و بر ولا اک

 ر رک ا اب دا یالوط لد رح نالعا هدکنابلاتسا

 . .همظعم لود .(۱۸۵۵,و ۱۳۸۶) رایدلیا برح نالعا هنسءریتج

ES ی HE SEEN 



 باب یحوا 1۳۹

 د وتا ا لاح ةا دود الق
 لح ۍهلئسم ۱۸٩٩) زوگ ۴ و ۱۲۸۳ رفص ۱۵ ) ینهزاح

 تانیمضت وایرتس وآ ۸۵۰ و ۱۳۸۳) هلیسهدهاعم عار .یدّتا

 قیسهیعطف اسنهوو جورخ نده اسالا و هنساطعا هس رح

 یءهدنرزوا یراقلهقود ناتشاوهو می وزاشو کا كرت هنایلاتسا

 قاود ایسورپ . یدبا شلوا یضار هکملیا دب فک ندنقوقح

 ین را همطق ناتشلوهو غیوزاشو * هو 3 هروناه هلا

 کا ىلەلضاف ةعدقا ترک هف رصت 4 هضف یرهش تروفقارفو

 یاش یاسالآا و یدردعلر ییتکلم نالوا ترابع ندهخ راب

 لاح یناموکح ییونج یاسینالا . یدلبا مظنت یک ییدتسیا
 اقا ( تاموسر داحا) ننارقلوز : رابدلاق هرزوا یزلهاس

 نده غرویماه) یرلرش سناهو عیطلاب شا قرهشلوا

 .یدلدیا دع جراخ ند قیاس ر (كىول

 یاب كنايسورب هلک اکفا نوتس ندابنالآ كنابرتسوآ

 لوصح زونه یداحا ايالا نکل .یدلوا شلدیا نیمأت یتسایر

 ٠ در وکار یا برر افر الر
 ترد ۰ یدنا شملبیا تثشت هللا لا ترد هساب-ا لاصحتسا یخ د

 لطف كن هننما و یزح نالعا كنهسنارف (۱۸۷۰) س هنس

 4 . .زدشلوا ی لک

 3 میم ا یت ر دق غاتتا هجرد و كنايسورپ

 .هقیتل وب یلیتلروک كنهسنارف . یدیشمالشاب هکمروک هلبا باقرتسا



 ۷ هسامع تلود ځ رات

 ۱ کل وم لاشرام روهشم یبسر هس رح ناکرا اس ورب وشراق هنس

 "ةحلساو قیستو مظنت هدهداعلاقوف تروصو هجزمسس یرکسع

 ینامواسد رومشم كار كن مصعو كرهلبا زيه هللا هدیدتح

 هنتاکر حس 4فاک یحراخو یخاد كفر قرامس سار نالوا ا

 :هوجولالکنم یراتموکح كرءدا تقدو قس هاکن بصن
 كف رامس سل رب ًارظن هتاور ."یدا رارور ر دنلوب یلکراد ١

 . ندنرا سرب نرالوزنهوه هرزوا قلوا ندن-ہتەعصم تاسرت

 يلدنمات هتغالا رق اساسا ندنفرط یراسلحم زت ر وق اناسا كنس رب

 تنطلس كناک لراش ندهعفو وب هسنارف هنرزوا یسعلوا نالعا

 رایو فیفخو طابتحاالب هاکمشود ههو قلوب دوجو یتهیهم
 ۱۲۸۷ رغالاعسر ۱٩ ) یدلیا برح نالسعا هایسورپ هلی
 تیقو تیفک یراهرکسع ٌهوق كنفرط . (۱۸۷۰ زوم ۱۵ و
 تاحاهم كیولوا یحر ادعام ندقدلوا یقرف هلَساغ هل رابتعا

 لح یاموکح سال نالوا نود هلبرلهرطاخ یسهنشهدم

 رلزسنارف لوا كاحرد . رایدتسا قافلا یاثیم دقع هلبا ایسورپ

 هرصاح یسراب یسهقفتم رک اسع ایناملا بولوا بولغم هدناح ره

 لار اس ورب هاب رشت كنهمم ومع ترسم نالوا لصاح هدک لیا

 یرلسن ر UU هلا و مدت شاخا نامدراتمو یراب ملیو

 ۲۸ ) یدلل وا نالعا « یروطاربعا Ul ا کو ند فرط

 هدسا بوق ور ندنسهرفن وق هنایو و ( ۱۸۷۱ ىا نوناک

 . سراب «یدلوب لوصحت هلتروض وب یداحا اینالآ نالوا ریکیاج



EYA.باب یعوا ۱  

 كنبراودرا نالآ یسهدانز ندنفص) كی هسنارف زا هلا ا

 هدنادس نویلوان یجنجوا هل واو شما لاقتنا هنیرخست ةضبق

 .هلغلوا (۱۸۷۰ لولبا ۲) شملپا تااخد هنیقر هلبا حالس ملست
 ه روهح ق تم دا هنا رف نالوا هدزالتسا و اخ

 یدلوا رویم هاضماو لورق نه اه تیر قاره ایان

 هحینماکحا هدهاعم وبشا ۷۱ سیام ۱۰ و ۱۲۸۸ رفص ۲۱)

 چوا هلبا نت اإ ی راتلابا نرولو ساس J ,قآ ود هسفارف

 . نوبلم یدن نوا دیبا قنارف راسام شب هدقرط هنس

 .یدیشل ها موکح هنساطعا هسرح تانمضت (ینوتلا ینا

 داحا اپ یتموکح اينالا هرکس ندت رفظم قالراب و

 تهو یس هدرز 1 رحمو اس یتسهبرح هوقو هه وه یتسهب

 ور كاوا م هن زاوم هد نکا كنابوروا مولا ەلى

 . ا ږدشم رک .هنکح

 | قسهر هوق كن هیسور هدفرش یسهرغنوف هایو . هيسور
 ا ا ر ترب كرتا داغ بوک

  لوغشم ین هيس ور لخاد هدرخا نرق . یدشعلو هدنناهذ ۱

 ردنا-تکلع یحرب راج . یدلوا یباقو ناتسهل زکلاب ندا
 . هدهرغل وفق ا هزادا هدننروص هلقتسم تسلارق رب یناتسهل

 تافتلا هدوعوم صا الوق یحر ینلخ ن کیا شملبا دعو.

 مدس راشملبا مایق هد ۳ و هد ۱۸۳۰, رابلهل ندنکیدم

 ۱ . ردراشع وا نکستو ی هل دش
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 ۹ 1 دین تلود ا

 .كنا نا ود تیک ناک ف رش لما نکته اشور

 .یتهجیقن كنوبو كملبا تكلم عیسوت ىرغوط هن راورجا
 یه كنربتک هنخر هنسهسناکلمتسم توطس كن رتلکنا قردل وا

 .لاصب اهل وصح زبح ینلامآ ندتشبدلوا كمشوکود هدناتسدنه هلکنآ
 .مدنتابراح هنا هلع: تلود . ردشمامروط ورک ندناششت نوما

 زادنا یاب هایساففق دارم رم هلا یسەبقرش لحاوس ز کو هرق

 .قوح نوا كالمتسا ًاعاطق یهععق و هدهسیا شاوا السا"

 نالوا رک هایش هدن راغاط ساقفت اج ردن دک تهز

 .مار هب وله تس وار ولرد رب یسهعحش لاق ناتسعاطو س وج ۱

 0 هک روح هدهحرد تراه یم هتسهدعاسم كعق وم بولوا

 .هساقفق . ردراشمشلاح هبهمادا و هیاقو ی رالخاد لالقتتسا

 ندنا دان" یو الاس تنا شورا الو و یماپ تورا

 . ردشخا تمواقم هس "شی رک .لماش ےک رکاب .یدیا»
 یه رط قعازق هلبا تقو یتاتسکنس هیساقفق یتموکح هیسور .

 /یضارا عقاو هدنلئام حطس یرارهن سارآ و روق ربارب هلبا رایتخا
 بولوا مزاع کما توق راضحا هدرزخ رحمو هرخسن یهرومعم
 ييدللا لیدسعت یدودح یلوطانا هل رلهده اعم دن رسا ۳

 هدنارا .یدیشمایا یدعل تسد "هلاطا یخد ههمناربا تلاع 0

 نسح دنز ناخ شرک نالوا اق هتسر كنەبراش#اا ۳

 ندشدشار فلطارخ هدننافو طقف تولوا قفوم هه رادا

 ناسا ۇ ۋى رتعع -زاسافو اعم هقاق و یافت هلن م6



 باب یوا ۳۰

 دع اغا یدلوا افطناو  ساردنا نیهر هیروهظ كماخ دم اغا ١
 قرهلوا ی ر هکپلاد عماج یعاحشو اک نل

 تعفرو هوکش كنس هلالس راحاق . هلتموکح یانب حرط هدناربا :

 3 هاش ىلع حتف نالوا ییاخ . یدلیا عضو ی زاساسا ی ایا

 یاح ن SF :یاشیرب داح ود هدر راح ینیدجآ ها هور

 ناوجخح و یتمسق ر كعاب هرف (۱۸۲۸ و ۱۳:۳) هلیسهدهاعم -

 ٠ ردق هسدودح ناجم ارذا كمصخ هليا كر یتسحاون ناورو

 سابع ندنرللغوا هاش ىلع حتف .یدلوا یدابو ثعاب هتسلو رايا

 .كهلاراشم یازربم بولوا هدنسوزرا كعا فالختسا یازریم -
 قعلوا قیدصت هوا ندنفرط یروطاربعا و و قح

 هلقلوا شمردتبا هوالع هدام رب هتسهدهاعم ناچ نکرت هرزوا
 شملجا لوي هنس لخادم هتکلع هبلخاد روما كنولهسور

 هدنتلآ سوفت یا یه اف نارو ارابتعا ندخرات واو یدلوا ١

 امدقم كهاش ردان هدنلکشت ناخ كن هراحاق تلود .یدنو

 ییدلیا قاطاو دیق هنیرتفد هیناربا تالایا هلیتوق مراص فیس
 RO قرهلاق مدال دل ولم فا وط .ناتسن اعفا
 قوم روهشم كا كناتسناففا .یدیشمامهدیا مکح ذافلا ردق
 ییبدلوا یهاکرذک كنم رانایراک دنه تاره .یدنا یسهعلق تاره

 ناتسدنه هلص وصخ و هدنسهطقن مکحتم لا كناطسو یابسآ یک

 ردا . ید هملق رب کحتسم هلتاف هدنرزوا یی رکسع قیرط
 نالوا كلام هتاره ردحبلق كناریا ناسارخ» هکیدیا رد هاش.



 3 هساهع تل هد جرا ۰

 كا برق هاتسازخ کک ور ںدییوط یر رک و
 هن روصآ كم 9 هلوصح زبح کا هدلا یاره یه

 یاش دمع یدضح نالوا ینشناح كهاش ىلع حتف كرهشود

 دم .(۱۸۳۸ و ۱۳: ) یدلیا ارغاو كرحت هنحتف تاره
 دصقم یتم کک هرتلکنا کھا هاس قوس هس رزوا تاره هاش

 لیکتتو عاجرا یهاش دمحم كرهشود هشالت هلبا فک" یخ
 وشراق هبهبناربا لحاوس هدسراف رحم یماعود هرتلکنا نوجا

 هلتع نع یاب كبرح یسودرا هلاک و شملبا ارجا راشیاع لش

 هراهدنو یرکشل نیلکنا : زا شاكا لاځخدا هت د واداح ناعغفا

 تسود یرما لباک نالوا لناس ه ولناربا هدکدلبا تلضاوم

 بودبا سولح عاحش هاش یی كرازبلکنا هنیرب كناح دم

 هدنسهرا نارا هلا هرتلکنا یسیداک ثنتسه رصاحم تاره

 نداره هاش دم ا رهاظت یحهلبا جاس) ییهمصاخم

 . ردشملبا ل وفق و تعحر

 یدللا قا رط و ولهسور هنرزوا كلزستنقف وم و

 روک دم رح رار هلکملیا دسزت یتسە رح وق هدرزخ ر 2

 نک اشا هدلامشو ی دوام نرگر نک هدتنام یا لارا ۱

 اردو و دنکشاط رياك ورلیا اهد و یارو رايد هریعریف

 ۱۸۷۵ و یه رومشم دالاب دقرمسو دنحخ ) ۱۸۲ ( هد

 ناو یاسا نوم لصا لاو یتغلناخ دف وخ 4 )۱ ۳۹۳

 نو E مولا وفا هرخسل تسد هحرد هحرد



 باب یجحنوا ۱ >

 اننا هضف e هتسراو U ولهسور تی

 رالو و یسقر كتعارز E هش ور هدرلرب ونشا ن لک

 . لاصحتناقارم مزاول وللثم یررقت شیاشآ و تینهاو ا

 .رمسآ ندنسهلکسا فول احم نا کو اس ا رز رح بوشا

 روشک عیسوت مردتلالعو شما کد رفۈنمش ر ردق هدنق

 هدنعف وم هد نالوا یسهفاسم تعاس چاق ر هاه هدنا هدا
2 3 

 . )۲ 3 ۳۷ ) ردشملبا تسلا یاولزکر
 یمهنس ۱ oR 4لهح و حە وا نار ا

۱ 

 قصرفو و هدک لبا برج نالعا هنج اقفتم هرتلکذا و

 ماطر نددم وچ ناج هدنفح یس هع ا قر ۹م رحاق ید

  .نبج ندلامث هلا داشک یلو انخاکو شبا تازایتماو تادعاسم
 فا مت روم شا رک هیاطعاو ذخا بلماعم هلا

 ییقوط, هنلحاوس رک طبر 7 .al اک ی۹ ام وف نئافسریس

 كن راكبا: هلا هش ور .ردتيملا رم رب یک تاسسات

 2 1 رو ا جرات نوک یرلکدلبا اعوو بك رح هلق داها داتا

 E : 0 . ردکحهدنا ءدب دن دا رود رب

 هدشاس رص#ش هرلکدا
 GS ٠ میم هک کا

 هتسور ناخ هویخ هد ۱۸۷۳ و یلاخ اراخ هد ۱۸۰۸ [۱]
 11۳ ارا «دننیع تهج كيوعج رم دا هونخ بودا لوىق ییسهاس ج

 د یهسج روشک نالوا د ردق هنن زکد :لارآ لادن دو د>

 . یدیشعا كرت



۱ ۱ ۱ ۱ : ۹ 1 3 7 ۹ 
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 عدو تادسّوم ید ًالخادو لالحاو 2 د زت ًاجراخ هلیس

 ىدشملبا لاصحتسا و نیمأت یهرادا ماظتنا هليا در ۳ ینیسهبنوناق

 یر افر هظفاح و قرت یحی یزولو عد مدقلانم E و

 :بودبا. نبعآ تموکح ةقرف ییا بیقر هشرکیدکی هلمان

 اچ راحت طهطا یوا اس ای
 عیسوت یسهقیثلوب كراقب وو ككمليا اتعا هبیمایس رابتعا عف
 كمر و پاک ډار اهد «هیلخاد تاسسات هبا یسرس ء راد
 قرلوا یرلهبضق قماملتا ورلبا كب هدهبجراخ عیاقو طقف

 هدنابا | کلبو تطاس یالکو و تلود لاجرو یهاط وتن راپ

 ندهقرف يا و تلم دارفا نوت نالوا رادتیحالص هار یاطعا

  هیلعءاسو هلاح یاضتقاو ندنغیدلوا بوسنمو لخاد هنر

 هبهرادا سار هنر كانسرکید یر« وانلاب هر رک هلاک كن وتنلرا
 دصقم ساسا هدهسا لقرف یراما غور ردق ره نک

 فورصمو فوطعم هنتردقو ناش یفوت كنءرتلکنا یرامادقاو

 حییحصت یرلاطخ كنفلس عیطلاب هقرف نلک هراکرس هلغلوا

 ندشاقر عباتت وو شام هلکنآ و یعاس کما قالت یتصاق و

 لقم هدرابد ر چیه تولوا ی همیظع داوف هحن ودو كلم

 9 فوك نه لوا هک یا نساح نایلروک

 . ردشملوا ندنس هبعیبط

 ا و هنس ا هدننا رعمتسم یوق مولا كنهرتلکنا
 رظن هتل ون ناتسدنه قرت مهم كا هرکص ندنتلالقتسا ق

۸ 



 باب یج وا ٤

 ۱ هاطس و یایسآ كن ولهسورو فاطءنم هتهح وا ماودلا لع یقد راظن |

 نارا هنا هور قرهلوا فلاخ هتنعفاتم یسملبا یرغوط

 یتسهدهاعم "یناح وکر نالوا دقعنم یمهنس ۱۸۲۸ هدننسە ی

 یشو تاج ی كهاش د هد ۱۸۳۸ هل و آ كن وله سورو

 تاحالاصا سم سه ض# یو راک هنس زادا :ناتسد ھه

 هرزوا یندلوا ناسو حاضبا ی .ردشملیا روح هنسارحا

 یمه زادا زکص ونالوا.ف ورعم هایمان رد 2 نایشدنش

 ٠ فا تكتکر شر ناو هدنخافز" رب قلفارق و راط كناءرد و
 كالمتسا ندنکیدنوشود یهبزاجت عفانم زکلای تکرش . یدا

 قانداو یهعوضوم نناوقو تکا یاسور هدرلهعطق ییدلبا

 ا ا تا دز کیر و ااا یه راداو
 3 راوطا تكناسوزو ههملامو هلدعو هطااض و هلیس هطسا و

 2 هرات ناقد 2یض را ترا هلاکو
 ی کو نه رک م تارات اهتعام “نقال وا هدنواصحا

 زیلکنایسج نکا تک + 2 .یدنا:هدقلوا لصاح همیسح تادراو

 کلاسی رکسع ردق كسزویچوا هایمان ره اس و هززوا قلوا
  لراودنعو -هنتشتو" ترک: كساموکح لر قرلوا روح

 ملعت كدنه هانتس یی هتم وک هستم تاون هرتاکنا

 طقف ۰ یدا زملکح تبوعص هدنصوصخ یسهسرتو تعاطاو

 تم کج ةمادا كتکرشرب ندهزوک هیلامو هبراجت عفانم فرص
 هتنحآ و ییدلروک موزا ةتنذاختا هیوق یادت نوجما یسملیهدیا
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 ۱۸۳۳ ا يدلدشب اتالامعتسا ءوس ضحا را

4A) ۱لورتن وق یالماعم كنکرش م ج ودا ىسەنس (  

 یراحت راضحا .قرەلا ا تح .یقوقح ا 3

 كنموکح . یدبا داتشک هموم یاطعاو داو الاون عفد ق
 یرا«ءطق روهالو باح و هب دیس هرز وا یسهلخادم قحردقو

 اهد رلهطش ضع هدنلحاوس نامریبو لئام حاط دنس نرم و

 ید ههرادا ما رار هلتراجت ا تکرش قرهنلوا كالمتسا

zefى ۵ یدالشا کما  

 - الئاب همبظع هنت رب هرس رب اوز تقلب ) ۱۳۷۴ ۱۸۵۷ 7

 همش ندن راتموصخ هب ینجا كرل لز یایسا نهار . یدرر وت

 لبق تاو و كناتسدنه ترتفو نایلوا یش ر

 دنه هل اتو دنه هایس لاحرد بّودبا روهظآ ندنسهعصش 3

 . یا یکم طع :تیهآ قو ازش شاقفاقر ادا 1
 تایدعآ عاونا هد ما "یداب راث وب .ینبم ,هنبلف كشسدارفا زیلکنا ۱

 رک اتسع یلتیلک ندهرتلکنا هدهسرلیدلوا راتفرک هنافاستعاو

 بوط «رلیدلوا فده هراماقتنا یلئاق راودنه هدکدشتب هبدادما

 هناشحو تالاح هح هدنرلقح یک ق ملتا بوتالغاب هتي رل عا

 لناق هلون هدسندم خم رات راع رضع: 4 یدشوا تاکترا

 هکملبا زح راهظا ندناصع 4 انام وق . ردشمالر وک ةغقو

 هرکص ندقدلوا فرطر HS لاحعتسا هتنواعم تک

 تاعطق نالو ودار داول كرهيلبا وغلا ىسەتامموق دنو -



 حبس :C 0 و )مک ا

 . باب کوا ۳

 هن دادغ قاکامتسم كنهحیلارق یرغوط ندب رعوط ینهمیسح

 : . ردشملبا لاخدا

 ۴ وت وه اک ةراذا یهوکح "هزقکنا

 تارمعتسم یک ییدنلوا مظنتهلتروص نسحا ناتسدنه .ردشما

 شد یلباقو دادهتساو یاشو لاح كنهنکس یخد هدهراس

 الو کاور لهاماعم هنااکفاسقعا-هدن اك قزهنلآ هر
 . ردرازیلکنا راندبا هرادا تارمعتسم وا لا مولا

 هزواجت نالوا ظوحلم یوقو ندلامش هنیرزوآ ناتسدنه

 هرلکنا هرزوا ققلو هدنمکح یلوقهرق ورایا رو قلوا لئاح

 ییدابا دعس هوا هلکمروک موزا هرادقا ینات-ناغفا یتلود

 ارخومو تافاضم عج ینایهو هداعا هتموکح اځ دمت تشوف

 EE زا ینتموکح ناتسناغفا هللا قاحملا یتغلناخ زودنوقو خلب

 .  هورجا ندندودح تاره ییرارفودنمش دنهو هوقتو لیکشت
 ويتر كلەرتاکنا نوکوب یتوکح ناغفا .ردشعازوا ورغعوط

 E 1 . ردهاکدانتسا

 رکید رب اقر ایسا وبشا 0 هیسوز هلا هرتلکنا

 مدقلانم قم کج ناج .یدلوا للحتم یخد هدنج هدن ر وص

 ۳ هلیسهظساو :ایربیس یا وب اد. .یدیشع | عنم یطالتخا هلماحا

 : راحت اوف ضعل بولس هدا لوخد هنسهبلاش *یلاوح كنح

 ا نمح ید رازیلکنا ةلباق :یدا رلشملبا تسندرد

 ۱ 3 ..ودنک ۍسهلکسا نوطناق هلا مانق هنلط یداشک تراحم ردننرب



 eV هینامع تلود ځرات

 نویفا نالوا لصاح هت شک هدناتسدنهو یدلوا حوتفم هتیرا
 هج یمهنتس ۱۸۳۷ یدلوا رولوا لاخداو قوت هنج هلتلک

 یلدنو هقودنص كب ترد زوتوا یرادقم كنوبفا نانل وا لاخدا

 رضمللوب یتموکح نيچ . یدیشلوا غلاب هقنارف نویلم ناکس
 بویمهلوایضار هنسمتیک هجراخ كنهریفو غلابم وشراق هعاتمر

 اقلا هر و هرداصم ین راقدنح نوبفا هل تموکح هدنوطناق

 (۱۸6۰)۱۳۵۹ یدلباراهظاهدراب "هلءاعم هدنفح یسهعسزیاکناو
 تباهموتوطس یاشکملع هدنروصنیچ یسامن ود زیلکنا ه دخت رات

 طبض ینسهدلب یاهقناشو لوخد هنسرهن نایک هچ غاي قرهلوا

 برقت هنمظع رهش نککنان نالوا یعدق هاکتطلس كنج هلا

 (۱۸۵۲ ناسبن۲۵)بولوا روبح هبهلاصم یتموکح نج .یدلیا
 ذخا هحتسبرس هكرایبنحا اهد هدرهش ترد ریارب هللا نوطناق

 كلر دن هرتلکت | یتسهطا غن وف غنوهو هدعاسم هس راجا اطعاو

 ه هعفو وشا . یدلبا اطعا تاسمضت قنارف نوبام ۳ زوو

 هرهششید زازسنارف ًاقاعتم .ردشهل وا همست یسه رانویفا

 یتموکح نيچ .رایدلغاط کام یک یرآ یرلرنویسم كيلوتف
 هنس بوضروک هب دام هدنافر رنج ویکی

 ناتسدنه .یدرویدک یراهراب قوجرب لباقم هنسهعتما ابوروا

 هرایلابوروا هلا دهع ضق یخد رانو یسهنس ,یعوقو كنسرتف
 یرلهر Ls یاوق هسنارفو هرتلکدا < : راپدلبا تموصخ نالعا ۱

 قوس هغمروا یاب هم فوط هعفدو هللا دورو هنج اقفتم



 باب یوا ۳۸
 تس

 تیرفظم وئاقیلاب كرهریک هس رېن وهیب یرایکو تب نع نسوت
 رايدتا تباهم خرچ كب رح هنرزوا a e ندنسهب رب

 هحاساو لعم كنابوروا یرلودرا نيج . ( ۱۲۷۹ و ۱۸۹۰ )

 ویهر قرهمەلوا تمواقم زی با ۳9 زهح هلا هامکم

 نیکی هلتمظع و تارادلاک یر رکسع هقفتلود هدقدل وا را رف تمس

 .هد وهع ماکحا یمالکو نيح . ( ۱۸٩۰ لوان رش ) راند رک

 رابلاب وروا ءرکو ندنراقدلوا او وساق اوا
 یتقوقح تب وصم كنهدنجا ةع ثكحهدیا یک هد داللب ناجح

 .تالماعم هلا 0 ندا هکر اب دلما طب ر ه هب وق تاتسات

 1 ردشعل و قلا شک امویف امو هب راحت

 3 ..داتفر E ناع ید اسنواز ناک هدقرش یاہتم

 وار ۳ هک و حت ه ولیوروا ی راهاکت راحت ضع و

 اوروا هلغلوا تلم ر روطفم هللا قرت رکف رایلابنویاژ نکل

 E ندعهایهاشو شا هدافتسا قوح كن ندطالخا هلا

 . ردشملیا مدق عضو هلتدج لاک

 زاونا رش هدم رضع یراتلود اوروا . یحراخ ایوروا
 قلو تور جانم هدنحراخ ایوروا هل یهاط دصعم تدم

 را رده دقمشلاح هک« دنا تارمعتسم ه یی ندکی ندن رلکدش و د هنم نع

 ادعام نکن همن تاکلمتسم كە رتلکنا 3 4سور هاا

 . كالمتسا یراعطق نیکنوطو ماننآ و نیش نیشوق رازسنارف
 نه هرزوا قلوا یرهقاس تطاس هش ید رازکتروو
 . ردرلشعا هظفاح ییهطقن چوا کهدنریاحاس



 ۳۵ هسامع 2 خراب

 رظن دارلبلاب ور وا هن رار هلتدش كنساوه جانم اش رفا

 دل ار روو كل رالوینایسا هرلحاوس . ردشمالوا رود ندنتیغر

 ندیضارا یراقدلوا ثلام دقلانم ككرتزسنارفو درازیلکتاو
 یرقنلو داو و لا لا اس

 راحت یلخاد یاترفا و راشعا كالمتسا یاوا کر هدرار

 « یمرکح یاب سر ندتک ا ا
 نییمآ اکلا مسج ر قرلوا هدنمکح تحت كنلارق اقلب هلیما
 دا ردشملدا ددحو

 كلا ردهدنلا رللاوروا نوت نوت یسهعطف ه.سون اقوا

 رازیلکنا کلام مسج ككاو رازبدنالوه هبیضارا رومعم
 . زر ردحاص

 3 ست ت زر تقر هاب ور وا هدهعطق و هحل هاش سمآ

 هدنرخاوا قیاسرصع نکیاندنناکلامتسم مرتلکدا .ردشعا لکشت

 یایوروا هلیسهعل مس تایقرت هقفَتم تام وک ندا لالقتسا تک

 ندا یسوه رادقم هدقرط هنسزوو ترم هد ربح

 تانسومو هبعانصتالوصع كرهیلیا غالبا هنویلم ترد شعل |

 ۱۸۹۰ ردشمالشاب هتباقر هغحا ندقجا هلا اب وروا هدهسنارمع

 ندنساسا ینهروک ذم تموکح هلخاد هبرامرب یلتشهد هدرا

 هقفتم ریهاج هدنصوصخ یماغلاو اقا كتراسا . ردشمصراص
 مازنلا یفرط یساها راس ولجو اا رایلاش بولوا هقرف ییا

 ۳ ندهاز ر وخ تالتابقم دام هنس ش ندنرلکدلبا



eبا یعوا .  

 برحوبشا .ردشلوب ماتخ هلثسم هلبسهمعق تیب ولفم كرايب ونج
 - هقرباف اوروا هلتهح ییا لبطعت ین رایت تالماعم یلخاد

 ۳ هربندر_ كغوع غ و كاسا ازم ناد یر

 :.ردشما تارا هنخر لوس هعلانص یدورو

 3 دا یراح تراسا هدنسهفاک ناه كياکلمتسم ومشا

  وولیروک اور رلهلماعم ربغآ كب راغم هتیناسنا راش هدنقح ارا
 مق كبارا . یدبا رولپ ربدروک هرات | نوت هقاش تامدخو

 اق رفا هنسره یراج رسا ندنکیدلبا لیکشت رابحمز ییظعا

 . اهد ندناوح یراهراع و راردک هب دص ی ز هن رو رجا

 زکلاب . یدما راراتاص هنسلاها تاکلمتسم هلبا اهم صیخر
 3 هز یارسا هدایز نک نم ترد هدنسهقفم رها امر ما

 0 یراسا هدننارمعتسم E هراکدا ادا . یدا دوحوم

 لود كرهلبا رادتسا هعنم یتراجت هيز یارساو (۱۸۳ع) اغلا

 درک جافر هدضوصخو ندنکیدبا لاثتما هنیدنک ید هراس

 ۱ هاب را 2 كەز یارساو شلدآ نور ا

 ,E . ردشمالف قلدصتو لوق ندنفرط هندمتم لود

 نالیدنا لاخا ةدوزاقوب يسع تاش ملاقو ۰ هیندم راثآ
 هدنروصر لماود ی دهجراخ یعاسم كراالود هدرضاح رم

 هات لود هم و نور لکا ینسهن زاوم ابوروا

 قام و تورثو تهافرظلاس و دز یسهءاخاد تامادفاو

 ديد یتازواو بلاطم دارا وتلرا رار هللا تندمو نارمع

 یر



 ناراداو هنا تاماققا هات تابا بلا قو رفت ویا
 ا نوجا تندمو فراعم هدەسيا شمام رد هر دقوا

 داكا قر عید رود ر هدنر وص كحەدا ناربح یهفلاس

 تاشقانم وروق هیمکح و هبملع تایرظن هداطسو نورف . ردشعا

 هس رحم هلق هدلاح ييدعا جاتنا یدش ر هق شد ندهل وط ۱

 هل شرط للتو هرج رش ركف هرکص ندنروهظ كنلوحا

 ورلبا دلا قوف یهبر ظذ نو ۳ ندنغبدلو وق هتققح "یر

 یسهبقیطت تهح هدر كنه رظن هدعاق یه رک 6 ک

 هل وصح هععانص میاد هڪ ندنوب و راشم شلاح هحارختسا

 راغ رو ار لا ۳"
J 1۸ ؟یعاسم یلامعتسا هدنماقم هکر ح ء ءوف كراج زد هبش رک  

 ا هدفرحو میانص ةفاک هلا هلاوح ەك ام

 یک ییدرتک هدوحو تالومسعو ل هر
 ترا یان ندنعدو هرارفودتمشو هتنافس كنتوف كىر وشا

 وق. رب هلا رارفح ین هه تداسو طالتخاو اع

  ردشلرب یتاهح طاقت فارفلت نالوا ىلوصح ر كنهشرتکلا

 تاقالمو هلاکم رار, نالوا هفاسلادیم كا هددحاو نا دک

 هعانص لوصاو ه.عارز دعاوق هملع تاک E ردا

 كرم ی كرەكود هلاق 4ة شما ًاموف امو ینهن راجحت وا و و

 که رکوا ناوک لاوخا ا "نیک دن سو یه هام او
 لاشن هدرالن و و هدنرلوق ندعم ؛ یداتحا نولا نوجا:



Ahبا یخ وأ  

TE COTرب ۳۳۱۳  

 قانارف هدیدج تایفثک ندا لیهسآ سە رفح "یعاسم كن هلمع

 هرکیدکت یراحاو راهنا «یزاغ اوه نایوق هنلاح زدنوک یرلهحیک

 دلرمش ی و ینسهیولع تفص كتناسنا رکم رالاق نادا قاصلا

 ۰ ردشماىا راهطا یسهقلطم ا هت رز وا نایت تاقولح

 قر للا خم ںاک ےہ نالتحا ہد ولر ھا هلوئم هرض مرا

 تاش رنو راضحیتسا یهینآ تایقرت ها دیاوت ین رارکف هبعانص

 .ردهدکملبا العا هحرد هحرد یدع تفارظو یشعم زرط هبدلب

 رضاح رصع نانلوا كح هد ا همالع تاعارتخا

 تاق سا موده . ردم الاف ا جد هب هیعامحا لاوحا

 ۴ رو موزل هحالصاو لیدعت هروک هدیدح جایتحا یس اوقو

 8 اهم ومع توخا نالوا ندنسهیععمط هح كنەندم تار"

 .نوسلوا هوا رولوا هدهراو شمقیج هنادبم یرلر 4 هانا

 ترورض نرو و نشم وش وډ ی رلهراح كعا تمدخ هتساسنا

 كوفى . ردشلروتک هدوحو هب رخ تا ا هڪ نوحما

 هدول وق كراتامو وعض كتشيعم باپسا كرادتو یدایدزا
 ضعو ن زردنكيدلبا اقلا هتقشمو رکن یابرا لو یس یتاقر

 .ههدبساف تا برشن تسب رس لوصا ناسنلوا رایتخا هد راتکلم

 ل يلع و یس نالوا تازا ناش ةمزال هکم ر و نادنم

 راکفا ماطر هلیسهفیخس ةیعاد كما ربیغت یهعایحا طباورو
 .یرارشا عفد كراهلوقموب ندنکیدهرون تارشح ییاحا ءرضم
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 فلاطو نالوا تام وکح تمد محتم ہد ص یابور وا

  و دی 4نسو رص یعدقا كنرادکلم

 ه ربخا تان و تالکشت

 ینکیاو یزههرادا هتعدق تلک هوهلمکت یجرب
 فعلا نا نب ےل و دا

 نام و شعلوا تیشآ در حالا او ماس رصع . كدا

 .تامظنت صوصخابو ندنسهلازا كنغاحوا یرحکب نالساص ددجت

 ننک یسهرادا لوصا هباع تلود چ ندنن واه طخ هب ريخ

 .تاحایتحاو كنهد دح تساسو تمام یالکشنو هو اف 7و ین

 :تابعش هلعلوا شملیا ماها لح لذب هقیطت هنتاباما كرصع

 یو كرهلو ربا هک دک هد واک هلوصح 4ج رد هح رد سادا

 اس په قرتو ماظتنا ندبا نارکشو جاهبا نویع رون
 نصرت ندنغیدلوا لاک بای ىلج هدیهاشداب ترشح هبا ول دعم

 .فوطعم هنتهح تعرو كالم تهافر رکو تنطلس ناکرا

 .یهعفا تارع نانلوا فاطتقا ندهناکولم لایشا رخ لامآ نالوا

 تقوا هماخ كیرحت هشرعتو دادعت هدنضرعم تمما ثیدحت

 ۱ روک

 و وطال دیک والو کک نا راو

 .ناود . یدبا نواه ناو د تلود هرادا زکص هرزوا یتیدلوا

 ردق هنطساوا رشع یداح نرق هرزوا یفورعم ستر نواه
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 ورتم یترازو هسق هرکص ندننرادص ولير وک كرهدنا ماود

 هدنهاکتخن هنردا یراترضح عبا ر ناخ دم ناطاسو هنغیدلوا

 لق هیاروا عبطلاب ید ییاکرا نواه باکر بورویب_تماقا
 لحم ەنى داقەن | كنو اه ناود هدل ومناتسا من هش راكد:

E 

 5 هدیفصا باب هدنروهط همهم طاصمو لئاسم جم[ 9 یدنشماماو۰

 . یدنفا مالالا خش نامز یراقد_لو هد رقس رامظعا ردصو

 یلاحر هزکسعو هیملقو هنملع بصانم هدنرلقانوق اشاب ماقمغاقو
 هدنوناه ناوید . یدبا رثردنا تارک ادم یارحا هللا سلح دقع
 نکیا داتعم قعلوا تیّور ید دابع طاتصم هللا تلود ماهم

 ید یرانوکو شلدا قیرف ندنرکیدکی راد و یار وک

 كنلوصا قاالكو هدننات ناخ دوم دهع رخاوا . یدا نشملرا

 . ندولکو نوک ییا هدهتفه هدیلاعباب هدنلکعت كرلتراظن هلیذاختا
 تیور كتلود ةمهم روما هللداقعنا « صاخ سلخ » رب بک

 .٠ ودشلوا یراح انمو ىلا لوحاو قرهنلوا دایتعا تهشم
 دنسم قرهلوا لوح هرامظنعا ردص یتسایر كصاخ نیلح

 و اب یهقلطم تاکو و یواه رهم هاهحو یگدق ترادص»

 هم لماح هدرصعو ۰ ردیعحح كتلود اود هلا هلغلوا
 یطصمو اداب فّور نیما دمت هدننایم ارزو یارک نالوا نواه:

 فور بودا زی ادا داّوف و اشاب ىلاع نما دو اشاب دیشر

  تناسا نيلو روقوو انشأ راکو برج ندتلود ىامدق اسشاب
 اوو هعفد شا ا یرلهنس ۱۳۲۰۸ هلا ۰ قرەلوا .
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 .ندفالسا ءاضتقالابسح . ردشع | ترآدص هدایز ندهنس شب وا

 .ندنامظنت هلذلوا كلاس هنسب راکهظفاح كالسم اشا بغار هجوق
 ۳ حبطلاب مر ندنضف كناشا میشد صوصخ ابو

 ست . ردهلاو

 .یمدا لوس لاو قالراب لا كننامز اشاب دیشر ییطصم
 تاحابتخا هلرصع « فقاو ليما هنسهقتیلو ایوروا ءا یدبا
 ا روسجو زاوخ مددناصمو دوم د و
 .ینکر نکر كتامظنت بولوا یرادتفرط تایقرتو تاحالصا

 ند ۱۲۹۲ ىدا منج هلس هجنساصخ و اقر یرادتفا . یدنا

 .یارپ اکتم هرک یتلآ ردق هنسهنس ۱۲۷۶ نالوا ینافو خم رات
 .یهد ۱۳۷۰ و هدفنوصم الئسم ::یدننشلوا یمظع ترازو

 هدنناقبطت سا كتهب رخ تامظنت هدایز لا و هدن رفس هبسور

 :ةرطاخ ملا هرورپم .تامدخو ور ا ییدلا زارا
 ۱ . ردششما رب مانکس هدفالخا

 راکطابتحا هدهجرد اشاب فور هن اما لاع نالوا یدرک اش

 ندنسپ رورلادتعا كلم طف یدا یرح ردق اشاب دیشر هو

 .یشنبو شناد هدهبجراخ روما ۰ یدیا دیفتسم تلود ر كلم

 شعازق یسایس رابتعا كویب هجایوروا قرهلوا هدایز نداشاب دیشر
 هدنشاب چوا یعرکی زونه هدلاح ییدمروک لیصح انتعم .یدبا

 یریفس هردنول هدنشای یدب یعرکیو یناجرت نواه ناوید نکیآ

 .(۱۲۰۲) یسلوا یرظان هیجراخ هدنشاب کیا زوتواو (۱۲۵۷)
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 نارقالانب .ردىا تابثا یغیدلوا كلام هبیرطف یاکذ كوس رب

 ندنتافو كناشاب داّوف "ةصاخ و هدنرمع رخاوا كرەدنا درفتو زي

 .ردشعا هراداو تیشع تقر الب ینرادص مسح بطخ تک

 . هنحراخ هعفد زکسو مظعاردص رک . ردهد ۱۳۸۸ یافو. ۰

 . یدشلوا یرظطان هبح راخ

 یلساساو نهتم ردق ینالسا یمدخو هظحالم كناشاب داؤف

 تالضعم .یدیا هداز ناولن هاش موتور هده لکد

 ۱ عطق یهلئسم كوس رز هلا زوس رو یراسحو تام هدروما

 یناباوح رضاح . ردهد ۱۲۸۵ قافو . یدا رول کر کیدا

 ۱ ۱ ترور وه

 قرار راو اما قۇراق موم. ههع روا
 سولح هدهسیا ۱۲۵6 مرح ع) "شه وا لیوح هتلاکو نشان یعان

 هاشاب و مسخ هحوق نانلوا بصن هدتنعوقو یاخ دیمادبع-

 ۱۳۹ رد-شلروس اطعا یاونع مظعاردص ها هنرافاخ و

 تدم زا هدهسا شعا روهظ یاونع تلاکو شاب ید هدنحش رات

 کا او راح را عاود ا .ردشلروس دارت هنس ةت روی

 لوصا یرلعا هدناموق هرکسعو یرامتک ید هرفس هلدناونع.

 ندتسلءاداقتسم كم رکسع رم تمدح نکیآندنت اضم هقسع

 .ودشمالاق موزا هنلاغتشا هلا هبرکسع رومالرامضعارد هرکص

 هننراظن ؛هنلخاد تكانسصتم قلادخیتک نان و هدیمظعا ردص تاعم

 یل راشم ترادص یر وط هزت راح رات ۱۳۰۰ رک نادت وح
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 وصعد واع اولا: اراک م رفق تاک کروا
 . ردهدقع وا راتعا نزدنساضءا كنالکو

 دوجو بیزهحاس هدیدج تالکسشت >. ریهظن تای "
 نناوقو تاماظن ندیکی روجما لاصم اع هبءرتاد یه ةغدلوا
 یاقسشو مظنت یهیطتقم تاماظن ندنگیذک مزال یبار و عضو

 « یلاع باب یاروش راد» هدنرخاوا ۱۲۵۳ هرزوا كملبا ارحا

 بوالوا لکشت سلاح یا هلیمات هیادع کک یالاو سلح» و

 داقعنا هدننوناه یارس وق پوط كننرکیدو هدیلاع باب كسر

 دواد زومشم یسلاو دادش او كنکلوا تشنتلاب یرلعا

 هللا تم وکح و ی نر ون ردنعملاق ت وه هب اشاب

 هالاو سلحم همهم داوم یک یوز كن واعد یهدنسهرا دارفا

 هنفاسر وفا هک E وا
 تا یتبدلوا جات كيهناهاش هسورح كالا قرهنلانق لککشت

 هدهحرد یجنکیاو ریرقتورک ذآ هدروک ذم سلجم " ةيادب هعقات

 هزکض ندکدع ید ندالاو نحو یلاع با یاروش راد

 یاالاو سلح" . یدا وا ڈا قرطت عقوم عضو لوصالایلع

 هلرک ذنو تیّوور كود همهم لا صم ةف هیلدع ماکحا

 یاروش رادو هنکیدلبا عرفتو کت یئاظو ندشدلوا لوغعم

 هفظو ىم (۱۲۵۵) هتشیدنلوا له هند راظن تراخح یلاع باب

 نالبروس کت هلئسایر اشا یلاع هدنحرات ۱۳۷۰ هبمظتت

 هدنحشرا ۱۲۷۸ مرګ < و شلدنا هلاعا «ه ظنت "یلاع سلحف
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 سلج قرهنلوابلق هبهیلدع ماکحا یالاو ساحم تامظنت سلحم
 نیناوق مظنور گپ یرو هب هکللم هراداروما یرهلدع ماکحا

 مسقت هه تاد چوا هرزوا قلوا صوص هلاک اع یرو هناماظن و

 سلجم ءرکص ندنوب .ردشلوا قیسننو عیسوت ینثاظو هجلبوبو
 فا رش ییلاع بایهنسره بودا دیازت اهدناقرب یتیم كنالاو

 ۱ همالخ یا ارجا تالهتسرپ كرد هلیعوقوف ت هناهاش
 لحرات ۱۲۸2 هحطایذ ۸ ۰. یدا رونلوا تئارق هدنوناه
 « تلود یاروش » نالوا لکشت هلهح و یرلیساسا همانماظن

 ناوبدو شلوا مثاق هنر كنالاو سلح «هیلدع ماکا ناوید» و

 شب تلود یاروش یک ینیدلوا یربک ٌهمکح رب هیلدع ماکحا
 ۳ ااا هعوتم طاصم سرلا تروا وراد
 ماکحا ناود . دلك جز تاس راظن هلدع . ردشملت وط فلکم

 یعاسقا كتلود یاروش . یدلوا لقتنم هاوو ناظر کولر

 مولا کیدئوا غارفا هلاح یکنوک و لیدعتلاب ارخّوم یخد
 تاک اع یەک احم نرومأم : ردبتم هتیرزوا هرئاد چوا
 اصمو م راد تامظنت یریسفت و میظنت كناماظنو هنس راد

 . ردلوحم هنسهرتاد هبلخاد يخد تور كن هللخاد همشج

 .ادختکر ز و هلیساصتفا هدیدج تالکشت س ۾ ا ىا

 لیوحت «هنت راظز هکلم روما »هد رات ۱۳۲ ۵۱ ہدعقلایذ ۲۳ یل

 ور دعسر ی۶ نالوا یرظا . هکلم ندقلادختک . یدشف

 قلاش دی تم هبحوت ون یابد كالرمشم شاپ وتر هب یدفا
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 یرله-بتر ی رهظم هل اشا كراظن بویهلوا هفاضا یلاونع

 ؛یدنفا یتح یدیا كعد كما هنصو ردق عف ر عون رب دنا

 هدنسه رخ الا ىدا ۳ «یدشملداشاب ه رکصهنسرب ههلاراشم

 هیاشاب و یبقد نانلوا بصن هنر هدنلاصفا كناشاب ور

 ;hg ریبهآ ا هیلخاد روما» بوسملسد یرظطا گلم

 ˆ یدنلوا لید هتنراظن هلخاد یاونع ین راظن هکلم

 هر تات ١ ىدا یک نر
 ید اداه نرالو اعر ا

 هرخالایداج۷ هدنقح تایالوۀیم وعد راداو لیکشت قرهاوا ممعت
 نالعا همانماظن هعطق ییا ی را ۱۲۸۷ لاوش ۲۹ و ۰۱

 دیدح و نیت ییئاطو ا ردق هسردم هحان ندیلاو و

 . یدشف

 كنارکنالوا شعلا هشرادا هدزرط هام تاک
 هدیدح تاماظن نانلوا مش صوصخاب ب و هه و "تله و

Eتالزمست اعر هن هبماظن ماکحا زدنا دق یتاکرح كتر  

 اضشاب فک امو اشاپ و مسح هرزوا قلوا هرثۋم تربع هرلئدبا

 هنامظنت لاحر یامظع یک اشاپ بیسح و اشاب ذفانو اشا یهاطو
 نناوق یرنیآ e نالوط ندنراتکرح تا
 كن هناهاش ةع . یدنل وا مارتلا ۳ قع سه ناما كناماظن و

 ناحو لام یسهفاکو 0 یواسم هدنلود رظن ءانشتسا الب

 كنهسمک چیه هحنح الب بولوا نیما ندنرسومانو تشحو

۲۹ 



 بت یوا : : 1

 تا سامو و تاتع ندنفرط ماکحو ةالو

 ِ هنمان کب هردو ناعاو ندنغیدنآ وب ندنسهفبنم نیماضم كنه ريخ

 2 كرلناى روما« را قره ریدلاق ندهت روا هیلکلاب هبلقتم نالوا

 رد هرادا كرلبلاو یکی نادلوا هتسراو ندن رک و هاخ ادم

 ج ندنکیدادبا دیش 3 رلتن وذأم هرادو دیک ا یر لت عاام دود

 ۱ كناصا 2 ره .دقنتم یک ناتو لد ۹ہن هدنابالو امدعب

 باستک | هدندنع یلاها ھو تلود مه بولوا ل شا

 هلهحو هقسع لروصا . ردشمنلق ی ات یرلعا تدنما

 تبالوهدرفس تفو بودنا كارتشا ید هه کر رابلا و

 1 یخ E کا روک هل رکسع

 ۰ هلا هکلم ةرادا فرص ةالو هلغملوا لوح هر ربشم 8 ع

 27 نازک تایالو نوجا هعونتم طاصمو رلشُما لاغتشا

 : “عد مو یر ازرحو باتو یبیالا و رادرتفد و ی وتکم

 2 فراسمو ىذا یاقاخ رتفد و یدحهبساحم فاقواو یعومع

 نما ی رطا سوه و سده رس و یشلفم تعارزو یر دم

  رهرادا سلم بختم ندقرط لاها اسقف یساضعا ناش

 a تارامعا قرهلوا ند همت گناح الصا .ردشماوا لکشت

 3 مدارک سم اضقو اولو تایالو هرزوا ققاب هبیدلب تانییزتو
 .  یرب یخ رات ۱۲۹۵ ناضمر ۲۷ بونلبق سیسأت یرلهرئاد هیداب
 .  هدلپ هعطق کیا قرهلوا صوصخ هبهرشط یرکیدو هلوبناتسا

 . . هدنفح هیدب روماو قیس ینلاظو كنید رود هلیسماننونق
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 و تاعلعت و تاررقمو هتماظن ماکحا نالوا یعم تا

 نالوا ا هدب ا ردشملق قیفلتو حج هلن وص 9

 اعدق . ردشعل وا هماقا ی راز دم هب دلب ۶ كن ,رلاقا باستحاا

 ریمعت تب هب ريما ةن هلن اب راسو د كران وياه یارس لرش 7

 باح ینراناصرصخت كتواه نوردنآ همدخ و تراظن هنب دید و

 هدنراتعم كرلنآ رلیشاب رامعم بولوا فلکم هلیسهفیظو عیزوتو
 1 ۱ یا

 هلیاوح كن هلن ءزادا ل ی ا
 هدیدب نساح دیدج زرط رب یغد یمافیتساو حرط كراوکریو
 رب رحم نالوا لطعم ورندسا ناخ میلس رصع ندنفیدل وا غارفا

 ر رج هلسه رص كمي هن اهاش تایال و بونأوا عورش و رس زا کلاع

 نالعا هلیخرات ۱۳۹۸ لاوش مو شملوا لاک او و کالما
 ابوروا یلاها سوق ةحنساضتقا ىمهمانماظن سوفت نالوا

 ررحو دادعت هرزوآ نا لوصا نالوا ی هدن راقنسلاتسیا

 هوا هن رازکم اضفنوحما كا: ط ضو دف یسوه ناو

 ا . ردشملق نیعت راصوصخم ا

 هدلئاواو ندنکیدشلرب هکلم .قیرط هلا هیملق قي رط

 ۱۲۹ ندشیدلوا هنر 2 هه رط و هقش :ندقلناکجاوخ

 و ااو هل مان هارو هلایو هاتو لف هدنلاوش

 كسر وما صو ثادحا هکلم ةر فنص ترذ هایطرش قلوا

 . یدنلوا نالعا "اسد ینیدلوا لخاد هبهبنر ین
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 | قناسلایناکو هدهحرد ر [۱] تیربشمو ترازو هنر

 یمهبنر ثلاریشم یراءٍرکص قرلوا دغ کوس لا كنلود تام

 هه و لوا فتص یلوا هبتر ًارخۇم e هرکسع

 هل بمان یا فو زام فتص یخد هلا ةبنزو هلیمات نت
 یداسا تادحا الا هنر هد کک و نرش ههحرد رشکبا
 ۱۳۳۱ دارا صوت هاد راهش كردو
 رللودج نابم یناف رشتو بتر "هلساسو یراقدلوا لخاد ههر
 هنس یهو [۲] ۰ ردهدکلروک هدنرهخسن عیاقو وقت کسا
 ییفر و اطعا هرو یهحوت [ددح و ءاقعا كيصاتم دیعل ادعب

 ۱ ىدا رووا هبمسآ یامحوت لاوش اک وب هلغا وا ندههامز تاداع

 و یافرمتتو یدمآ و یبقوت ندیملق تامدخ
 راشتسم هرات راظن و اها

 ورم اد یک ی وگو
9 

 Ny ثادحا هد ۸ ره كاربشم 1

[J]بصانم یسهنس ۱۲ :۷ نالوا یرشن یادتا كءیاقو 2  

 :«یفلزادرتفد لوا قش « ینلادفک ترادص :یدنا یآآ هجور هیکلم
 هناخ رض ۰ یراظن فاقوا « یاما رتفد «قایشابشواح ۰ باتک تسایر

 : تافراصم .:ییراظن تاعطاقم ی رلقل رادرتفد تلاو نا قش س «ییراظن

 ی ۰ یتراظن هناخ و را ۰ فرا هس رح تامهم «هناخوط « یراظن

 هذیرج « یلراظن باستحا « لوا ةحهانزور « لوا ةا « ییراظن
 ۰ یامآ و ف تاتو القا کد۰ اما درک« یراظن
 E ینایجوتکم ترادص « نوامه ناود ءیمیقو « یتاما
 ی ةت هليمامضتا كلسرون هسقو « ینافرش 31 ۰ یدمآ  نویامه ناود

 < یفلناجرت ا ناود « ِِِِ ردص 0 یراظن



 3و ۱ ا حر

 هدنل ود تامدخ و هاو ا 2 مالقا

 ندهیرصع تاباسجنا یرامتا لیصحت نونف مناط رب كراقجەتلوب
 ه هکلم تامدخ هدیناخ اع دن داوا ی هنغیدلوا

iهدنوجما هملق تامدخو هکلم ۳ هدزوا قلوا  

 اا تب کیا وب رد ۱۳۹ رو جرم

 عیسو و لکقت د د یهاشدا ترضح هص وصخم هبا

 . یدنلوا ابحا هللا بف نو تکد نالبز ویب
 ناو حیضوت راذک هماخ تاعفدلاب - . ریسع روما

 ةفس تطاس هرکسع روما وربندهنس یللا زو هرزوا یتیدلوا

 ناخ دوم ناطلس ان ةلغلوا یلغاشمو لئاسم مها تماودلایدا

 هاکرنن ضورعم موب لک كتلود ناکرا هلتسم و و مع وا
 یوق ندهنس تنطلس مادخ نیطسوتم قحا بو ا یراق

 یر و هدنشاب اسقط رناتکس اعا دمع لب
 نوما تکو و عیفرتو . تاود لاوحا حالصا هدااح

 تآ هدرلرفس یترالابفا مایاو ادفو كر یروضحو تحارآ

 شرلیا انفاو راما هدنجما تارطاخو قاشم عاوناو هدنرزوا
 ندشدمهلوا لان هنابقفوم و تامدخ هدهحرد و و نکیا

 كناشاب فسو هحوق ه .ندنلعو لضف كناشاب بغار هل

 ندنسهالوح تاسوه كناشاب دیح لباخ هن .ندنسهنایما تیالص

 تنطلسو تفالخ یاصع . ردشمالوا لصاح هعفا رک ر

 هدقدل وا لقتنم هنتسویو تناطف تسد كما ناخ ملس ناطلس



 تی و تا رپ نی ی تیر ی کو 4

 و یع وا " 0

 ق رو و شفلوا تيش ۳ هه ا تاظس و تاحالصا

 E نایمهدیا رده ققیقح تبهام E را

  یاکیرحو تاروزت كناتسرب تعفنم و نانادان نایمتسیا كم ا ايو

 یفاستعاو تالخادم كرانابعا نامالپاق یتسهشوک ره كکلمو
 8 .لئاوغ دن دم یایدعت داراماهو نالوا یوتسم هنش رش نامرحو

 E ندنرلغارف كر وفخم ناقاخ ندنکیدلبا لغاشم دسر و

 7 د راکت واقشرارمشاناراقبح شاط هنمشد هدنصوصح رارضاقلود

 و اغلا ا هلصحتتسم تاحالضا ةن راها رغاط بلاطم
 كرادملع هلهو هدنرلسولح نیح كننا ناخ دو ناطلس

 .تلاح . یدشما تدوع لماع یاب ۶ قلزساظن هدشاوز

 یدنک یمهقیتیلو ارادم هبولفاحوا یییدلوا كسمتم كنسدنفا

 هعقو قرهلوا رش زاسلح ۰ هب ريخ هعوو هحیل وا ورتم )تکواف

Eد هد هروصنم رک اسعه هباشاب ناسح غا  SIS 

 2 یدنشگ وا عو رش هنش رز و ر رحم همدم رک اسع هل.مح وت

 ۲۳ ۲ کاو, لوناسایرازکیم همطتتم هک اشغ

 کا هلبما «هروصنم» ا هرز وا قعلو ها قیرف

 .هرکص تدم رو له رف هصاخ هد ۱۷۲۸ و قیرفت همسق

 .ككن هفظ وم ۹ .ردشلدا عید هت رشم یلهرف هروصتم

 نکلنا ما زاتسا ین هملک فراصم و ىمىمعلەەناهاش تایالو

 ۳۵ ا اكا ناسا ىف قا دولنا
 .ق دنخ رات ۱۲۰۲ بوابروس ثدشت هنتالکنت فدر هدنرخاوا



 هنیرلیلاو هنرداو ندنا و مورضراو هوقو راکدنوادخو هرشنا
 ۳ هم تایالوو هح ول یاونع «یلربشم هروصتم فدرو ۱ ست

 ها را میل هدنسهتمج تقوا سر ههوو ا
 a نکا تعسم هنسرب اشا نیسح اغا . ردععل وا 0 ِ

 ند ۱۳۵۲ اشا ورسخ هحوق نالوا ینشناح كرهدا لاصفنا

o ۱لح ر بولو هدماقم وا هنس نوا ا ردق هب \  

 هدنکل رکسعرس اشاب اضر هد ۱۲۵۹ : ردشلوا قفوم هناقست

 رتسانم یرازکر ع بونلوا غارفا هبلاق کی رب هب رکسع تاقیسلت
 هرزوا قعلو هدنسهرادا ریشم ررو قلوا ماشو تورخو

 هدننع ابو لیکشت یرلودرا «ناتس رع»و «یلوطانا» و «لیامور»

 تداعسردو» و «ءیسود را هاو هس رهروصتم و هصاخ راعىد

 ۱۳۲۵۳ یرکسع یاروذن راد» . یدالق ذاحا یرلمان یمودزا

 شفلوا سمات ةا باك ل دار
 سلح ر هللا عیوب ول رس زا (۱۳۵۵) ا ا هدهسا

 هقشا نده کی یاصاو غارفاو عضو هنلاح یرکسع

 صن انضعا ید ندهجلم لطوو ر

 یی> م كنه رکسع طاصم هل اب ارود راد . یدلوا بااو

 عضو هلعف عقومو میظنت هداروا هرکسع نیناوق یردیب ةلغملوا

 تدمو یدخا تروع لالا هرکسع هدتناد .یدا رولوا

 ل ۵ ا قلخ ندشدلوا دتسم هماظن ر یرلتمدخ

 لع تافل ندکنلرکسعو دمو ندکمروک اهد 3 یدالوا"



EN Ta EEO 

E خر فرش و go 
 س تو تست سس سس سس سس سس سس سس سس سس

 ۱ نایین یخد 2 ا تا وب مدرو ابا
 Té . یدنآ هد ةملوا بجوم لسا عطف هرزوا ییردل روس

 نوجا RE تمدخ و نالعا یسهمانماظن 4-عرف هدنح رات

 هه شب كنه رکسع هفطوم تدم بول وا عضو یوصا هوانم

 . یدل وا ا 1 یله هنفنص فیدر كران i لادءتساو لیزر

 داك هدا ناح ماس رغ وا كلر دشت طب اض ننفتم

 :Ao ر كرەلب روک یفاکریغ یر ها دهم نالوا

 ۱۳ ترا دوم قالو شاتو اشنا هترح بتکم

 لیوحت یرادادعت تروص هلبرامساو یرازکیعو غالبا هیدب
 صوصخ هرانوب قرنلیق لیمکت یتیس و مظنت كنهفیدر رک اسع
 مزاولو هحلساو اشنا رابود هتیرازکم روباطو نیم ناط اض

 هنفنص ظقفحتسم ید ران دنا ماما یندم تالهدر بول وا كرادت

 ۱ ۰ دا چاى تدخل
 ۱۶ ۱ شا لوف كع د خا نالبروس نالعا هد رات

 ندنشای یعرکی یهیمالسا ةفلکم دارفاو شمایا حالصا اهدناق رب

 هر هنس چوا دم قافظ وم یک ینیدلیق E "ةفاک هرکص

 ۱ . ردشعا لرب

 د یسهبلحاد تالکشت كنه سع هرادا هد ۹

 . هيو هبرح یرکسعرس بابو اغلا یروش راد بونلیق لیدعت
 ۱ "یراوسو هداسو برح ناکراو تاک او تامزاولو تاساحو

 دهراد نوا هلبمان یرلهرئاد تاماکحتساو تا اشناو یحموطو
  ردشعل وا میش



 هد کت ینکبا ی رافاح وا یعمغلو یهربخو ىج وط

 هدهب رخ هعقوو هاقو ی راماظتنا هبسلاب هلهحو یتیدنلوا ناس

 هنفرط یوغل لرلو ند رلکدل,ا تمدخ نسح وتو

E۱۲۵۰ یهلحو دکا ايو دیدحم یرامللعآ و ماظن طو  

 كنت ریشم هناش وط نالوا ما هنر كغلبشاب ست وط مدت رات

 تامهمو هحلسا . یدنلف دیحوت هلا عضو هلا ی-هدادا

 یراظن هس رح نالوا فاکم هل. هغو یراضحاو لامعا هس رح

 هنا وط ءرکص ندیناخ دیشادبع سولح ینراظن رلهناختورابو

 باخت ورابو هناخکندتو ها2 ا ءدفو قالا و ا هتک رب
 حالصاو عیسوت هحرد هحرد یرانواه ةة راف دن اکو

 هلبا هلمکم هحلسا نالوا داحا كوص كا هدایوروا كرهلیدنا

 ..یدن وا ات وصخ ی ریه كنهناهاش عالقو ر اع

 «یرکشسعرس ا یسهزادا كاا و را

 یاشتفم یجوط مومعو کرادن هب رح تامهمو هحلساو شم

 رد هدش رشم هاش هل یا ٩
 ندنسلاها مور دیفس رح ۳ زح هلمتقو هحنلک هنفنص هب رخ

 قملوا مادختسا هدقلرودهمرا و كاحتکلب هدنواه نفس

 شمراقبح هادم یرودحم كنو همای و هو و هدهشلوا تداعا

 «هناسر یارفن هعرق كنسلاها لحاوس تولوا كرت هلفلوا

 ندقلیشاب یحوط هد ۱۲۵۰ یدنلوا ذاخنا یلوعا كلو

 هلَساغ اشا سهاط یلغوا لکنج روہشم نالوا ابرد ناد وقف



 تا و هنص وصخ لس هل وا تاذ تك مدقمو ترم

 یو نالوا هد ۹ر یحرب ثایوروا یهرح مت هلرمد |
 |! یه

اهاش رح یک ندنا ر .یدرذشن مسد رص یرلالود
 2 كنهن

 تشل ندهبرح بتکمو یحالصاو میسوت كنبراهقر اف هناسرتو
 ع, اف لكا تاطا قد

 ٤ یرثگن ا یلهرزو باشخا ندق رط رکدو یمانعا

 ۳ وا 8 لی ۳ ودس

 نالوا ارد نادوق اتو ا 3 ۲ هع

 هاو هلیقو .ردشم روک ىراةلاع تامسه كناشاب دم سشتآ

 بولوا یخد تیرومأم ر هلیما یتاما هناسرت یک یراظن
 ۱۳ سم ندنک راز هل تامزاژا اغود یناقطو
 موبلاو لوحتم هغارا ثتسم هرکصو هس ردم هرخالاب رب

 لیوح ِِ هرح ید یلاونع قلااب نادومق  ردافلم
 ۳ e ۷ ريل

 : ا 8 را- ك بارا هلبعاح وا هاتس هدلناوا

 ۳ را يقرر لكف نکات
E ED SEور طش  

 دکل رواکنح یاهآ نکاس هدقرش دحر .ردنڈ ملف م
 یراضم هداعوقو رر قس وربت دهن وا تولوا روشمو روطقم

 ی



 هدشاط رو ( قاب هنسهفیح ۳۵۸ كلرلح یر ( ا 8

 ندنراودنکو رارذبقاتلاودورو هنیاه یودرا قرهلوا کوک 8

 -هب را عو هس رح هدیدح لوصاو یدا رک تفت نسح ۱

Eر رار ا  
 . یدا ناپ کک ن

 حو شعلوا قفوم یخد اکو هدهناکولم دفو قلاقح دهع

 دید » رو قرهلوا ندرادکلم تاباغ ن تا

 لاخدا هماظتنا رر لات
 1 . ردشلروس

 ,کشو نکل ها ا 9
 ندا ی یک تنم 2 ۲

 یرحکب یطرو طض كلوبناتساو ىدا ضوفم هرکسع نالوا

 دی ادمع رصع . یدشعا لاقتنا هی سقم اقم ندنغلاغا

 هطض و هل دیدح رسعل « ی رشم هطبض » یدهنس ۲ ا

 تایالوو سنسأتو عضو « یتسایر همرادناژ ه ًارخؤمو « یتراظن

 هنیرازکم اولو یریدم سلوب ررو یب یالا ررب هنیرازکم
 همرادناژو سلو هدهجرد یعوزا هس راتیعمو یساغا روناط ررپ

 .تمه هنغارفا هلاح نسح ید كتهطباض .روما هلسعا یارف

 . ردشعلوا

 ییدلبا اوتحا تناقیست وا ناوک هلوضح هحرد هحرد "

 یندلوا نمشد كنسرختکب . رددادمتو حوت هداوآ تاندحم



 ET باب یوا 2

 نايا ا روو فاد یور کل کنع كنلوصا ملعت

 . -رکسع یراترضح ناخ زیزعلادىع ناطلس ناکمتنح . ردشماملاق

 ب اتقالخ زمن تمعن لو بورتسوک تبغر هال قوف کل

 ییرلهنارورپ هتک تابیغرت كنیرامرکم ع یراترضح نمدقا
 هناراکشزاوت هنارد تالماعمو هنامکح تاوالع و تایسسأت هڪ

 ملت موبلا هبنامع نکاسع ندنراقدروس الایودو ازفا قثور هلبا
 هللاضف تناتهو تعاحشو تفادصو تعاطاو ماظتاو هر و

 رکو ۱۳۷۰ كرکو شما دوعص هنسهمنيم رایجترب هدایوروا
 نوت هلتدالج و تراسح ر ام یرلکدرتسوک هدنرلرفس ۶:
 تلود هدنربخا رفس هبسور اعقاو , ردرلشع ازق یس كناهح

 یک ینیدلوا هدنرفس ۱۱۸۲ تببولغموب هدهسیدلوا بولغم هيلع
 ۱ و اسم تونمرتک کل هتلاسو ماظتتا لع
 ندن رده مدع هن هرب رح تاضاقمو نناوف كنه رکسع یاصما"

 ۱۳۱ هقش حس . ردشلوا تبا ارخوم گدسا تفت
 یطباض هسبرح ناکرا ایرتسوآ رب نالوا رضاح هده رکسع تاکرح
 كلام هرکسع نامرهق هلی هدیوتکمرب یتیدزاب هنیرلهترغ ابوروا

 هسنامع دونح هلرازوس ردیلمروق یلرکناهح تلود نالوا

 . یدشلوا ناوخشر اس هدنقح-

 رادرتفد a یراظن كنهملام روما . ہلا وفا

 هرکص ندنخرات كم بولوا یتاما ٌهدهع عودوم كلوا قش

 رایلبروک هدهسیدقج یتداع قملوا هبحوت ترازو هرارادرتفد



 4۱ ٠ هیناعع تلود خمرات

 یراقل رادرتفدتلاتو یناقش .یدنلواهلرت هن ًاراتعا ندننرادص

TY :دعاقت هحور هلاحر یامدق قرهلوا ندهناود . 

 رافد كرانا ندغيدلوا یراح یلوصا راتو تماعزو هیخوت
 رخاو ظص ندنف رط یرانما فد هاب ۵ 6

 .كنت هبموت هب راح فراصم یمسفرپ كتلود تادراو ۰ یدروئلوا

 نسل هدهسلا ا هن ی نوجا یمهوسآ

 عمه هدنسهنب زخ نواه نورد نالوا رعت « هیزخ جا «

 فرم دالا قرف درک رد وا راست
 ,یسهسزخ ها هنا رض . یدنا رونلف اطعا نداروا هدنعوفو

 1 . یدیا یسهمش رب كننزخ چا
 هلک غلابم اطایتحا یرلترضح ثلات ناخ ینیطصم ناطاس

 .بونلوا فرص یسهلج هدنرفس هیسور هدهسیا راشمرتدکیرب
 هلساسح زعامز ندهسّوخ جا ز زکلا نوجا رو دم رفس یتخ

 ردن دهی رات تایاور یی دلراقبح ه راب ردق ال نویلم يا نوا

 - ااو ( قاب نمک یحنرب ) هنسهلام ةرادا لوصا كتقو لوا

 هنتلف كفراصم عاونا بولوا ی رله رع تاصصخم 5 اتو

 . ردلكد ندغلابم رونلوا فافختسا روب نم غلم ًارظن

 هدقدنلوا ترشام هنسر د دج ماظن هدیناخ لس رود

RIماظن ا رادرتفد اب قش هلک م زال یھ و قل وش راق  

 یسەنزخ «دندج دارا و و ته دج

 یلوصا دحا و د راش ی ک نویفاو ته 29 بول وا لکت ِ



 ِ مت رسا ی ve E صحا تحت هرزوا

 ٠ ٠ رلکلرید نالوا لولع كرکو ندننالصاح كراو رک ق قرن
 3 هدن راتام هلی دیا هلی دما رشکت یادراو هموق رم هک ندننالدب

 4 دیتا ملس هعقو . یدشلدیا غالبا ردق هب ترک كسب شش

 ِ کو الا ید هنزح ویشا رار کی ددح ماظن

 ِ هنب هدقدنالشاب هنر رحمت همظتنم ای هدنح رات ۱

 ا یّور ا تاج هیرکسع تافراصمو یرادن قاوتراق

 1 ۰ ۱ ران یافراصم» هرزوا قاب ه هراشیاو رهدیا صاظن یعوزل

 «یرظان تاعطاقم ه بونلبق تادحا تیرومأمرب ندیکی هلیما -
 ندنفررط تلود هنبزخ لب جا هب رکسع هددح تاماظن جد

 . یدرولوا لوغدم هلیناباسح كراكلرد عدق نالوا طبض
 ییدومآم بوللوا وفل ینارادرتفد لوا قش هد رات ۰

 مسق ه ییا هلیمات یراقل رادرتفد هروصنمو ه صاع هنسزخ

 هشور كن ه را ع تاناسح یتا رادرتفد هروصتم هک یدنل وا

 ِ ", یدلوا هرادا رب لبقتسم قرهلوا صوص

 2 9 ا هنا رضو قاقشنا هبکیا هلبوب كلەبلام ةرادا
 ا ج ا ببس هتحاصم تدشن قاشا مدع هلا رارادرتفد

 1 راق هن_-هفاک كنهناهاش نازخو هلوغل ؛اراقل رادرتفد

 DT یتراظن هیلام روما » هلیلومش
 و بصن یرظان هبلام هلا اا ترازو یدنقا ذقاب

 . ( ۱۲٥۳ هحلایذ س) یدلرویب



 1 هبنامع تلود رات
 ا

 اتقا نوحنا نواه فاو یلعق كن هناهاش . تو اب ت

 ندقدلوا داع هب هناخ رض ىلا عا كني هسدش یاواو تارهوحم ندب

 كنب رلرظان هن اح رض ا تالهاعم هاب یجراخو یلخاد + هقشب 0 ا

 هدلاوو یراظن 4>اخ هت زخو ندنکیدلبا . نار < هدننراظن 3

 هل وا ضيوف هن رله دهع اک ید a یک ینلادختک

 ند-لود لاحر راکاو نادقتم یرارظان هن احش رض ندنش ۱

 . هلام . یدزلوا تکا تشابم هدنرلهرا هلا رلرادرتفد بولوا - 13

 ییماو فلاطو كن راظن هن اش رض ارابتعا ندنلکشت كنتراظن 3

 ییرومأم و هاو یت ردم تاکوکسم مویلاو شلازآ
 ِ ردا یلاح

 یدبا كالبح هبساحم شات هدر ندنررلکوس كنهیلام بصانم

 ب ولوا یتا كەصاع هس زخ نالشد هتساح شاب ۱

 نوردنا یتخو هلام تاد وغو ناروغو تاماظنا فک کو |
 عون رهو تایهوج نانلوب هدنرهتیزخ هيماع لیطصاو نوباه
 یا كروك ذم مق . یدیا طوبضم هد لق وب یرتفد كنایشا .

 یمادختکر زو رک الالع ( لوا ةهساح ) یحهساح شاب نالوا
 ندسهیدناوا باا ندنرللوزعم تاؤد لاحر یک رادرتفدو

 یماق هبساح شابو زلوا روم یذوفت كرارادرتفد هنیرلودنک
 راغم دوخابو ماظن فالخ هدهسیا هدنتیعم كرارادرتفد ودقنره
 ندنف رط ۵ ددرت الب هسلوا عفاو ی رل صا رب هنیزخ عفانم

 قوچ اچ نی کباب روا + یا درو اوج



 و 3
 و با ی وا ح 4

OD OL TON OAR O | N OE 
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 کک

 کیا ا قلوا هدنایعم ی ۹سا رر كن هملام هسوخ

 3 فرصم یرکیدو یسهبساحم تادراو یرب بولوا اهد یعلق كویب
 ۱ قاروا و یدویف سوه یمهبساحم هد رح . یدیا یمهساسجم

 ا هجیلشا هدکن | هک یدبا ردپا لاغتشا ایان هحی

 یرظا , هدرب دو.اعم ندتلود لاحر یرللوا اهدو یسج هبساح

 یراملق ماهساو کرو تاعطاقم یراهرکص . یدا راو

 هلبحالصاو باق كرانا ۱ هدو یراکابجهبسا_عو

 بسا و هد هقرتع تابساحو هیموم نوبدو هبمومع تابساح
 رادرتفد ۰ یلوق قاب شاب »ا ید وا مظنن و زا یراکلبح

 ندا. نی یراتحابق بولوا وا ارحاو هطباط كنسدفا

 « لوا حمانزور » ۰ یدرلیا تازاحمو نمح ییرارومأم لام
 ۱۱ ۱ شراطت مراد او تادویقو هاا ولا لغ
 هدهسراو یخد زا » رادهتسک و هدنس هاو د تصانم كتقو كلوا

 یراهیمست هجوو ردبراردم مالقا بویلوا یرومأم لام .رانوب
 هن رلودنک ندنرافرط رتاود یاسؤرو راظن یقاروا لق یخد

 ر مانجا E لومعم ندهقوح ینعرق نالوا هسیدو

 شاب « یرادهسک سسرا < یرادهسک راد قد :دیدرامقشاط

 ۰ هی یر ردد ص زو یرادهسک یعکلکی «یرادهسک هساح

 e هرزوا قلوا یسهرواشم ته كننراظن هبلام

 کی دیش وا لکشت سلحح رب هلیمان «هیلام ةبساح سلج » هدنخشرات
 تادزاو هدسنحرات ۱۳۹۲ ردقورعم هلیمات هلام رس اح موللا
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 تا وام لام و قیقدت ته :تاساح كلود تافراصمو

 ِ کف 4 تاساح ناود » هرزوا كا تور ي یتاباسخ ًادرفنم

 هل هناهاش كلام هرز وا كملبا شیتفت یتاباسح كنلام رثاودو

 اال و ردش مق مانعاو نیت یرلثتفم هلام تهج تهح

 7 هرزوآ كّما ی یرلوک ریو لوا ندنلکشت هدءهریخا تدوص

 ۰۰ قتنایق نات و ضمن لو ومام هلیمان رادلیصح و لصح هره رشط

 رر هنیرازکسع تمالو ًارخؤم هرکص ندنابالو لیکشت هدهسیا
 ` رر هدر زک سم اَضفو یج هبساج رر هنس راز کم اولو وادرتفد

 تەما و تا سوز 4 ۵ را وکرب و هلشسن یر ومأم ا

 : ردعلدا هلاحا هرانا

 یسهدیدسع لئا وقب تین نامو ماچ م نا دوم ناطاس
 قرهروس مادقا تاذلابو انتعا دناقوف هبهیلام روما هن هدنجما

 هلتسح هر تاراضحاو هر تالش یفامت كرلرقس

 بیس هیدن از فراصم قوج ر یدازت تان رکسع تاصصخ

 هس رخ نقش دن دلوا نايل ا 4صارقتسا هل منا ییدلوا :

 یتراظن كلا كناشاب ذفان یدبا زلدنا راتفرک هنوید الصا هلیلج

 كس زوتیلا تادراو عوج هقشب ندهبتم تانیعم هدنساننا

 هب وسل هعاد فرا صم: ها غلبم وشا قرهلوا هدنرلهدار هک

 یتا رولیدیا راخداو فرصت ید رادقمز م ندا

 E O ی شب
 لثم ر هعفد .تلود تادراو هدنسارحا هب ربح تامظم

 5G هكا وا ید تافراضم هدهساا شعا فز هديس هح رد

e 

 0>4 هماعع تل نیت

RE 1 



 بای یجتوا 1

 . تیابج هشنوک ینوک تادراو یثان ندلوصا ریفتو ندنکیدلبا
 كلهسک كس زوب ندنفیدل وا لصاح هق اضم هحهنس زخ قرهبم هنلوا

 ی ا هلام هدنلئاوا ۱۲۵۷ یدیشمنلق جا رجا دقت هناق همزاب
  هتراظن ۳ هدنلخع هر کما هنر تردو اشاب یوفص یسوم نالوا

 كنامملاراشم هلغاوا ندتناطفو تیارد بایرا اشاب دفان نک
 ةهنواوم هلرهلبریدتسا لباقت غلبام ًاغلاب هتافراصم تادراو هلبراتمه
 ندنراساسا كن امظس ۰ ردشلر دلاق ید هکاقو شلو لوصح هلام

 ههشزخ هب ی غوط ند ضغوط كنود تادراو عو یه یرب
 ىسەدام یسعلوا اطعا ندهسزخ ید كفراصم ولرد نه بولک

 صاخ هلتتقو راشعا نالوا ینادراو ولشاب كتکلم و ندنفی دلو!

 هلل راما فقوو هعطاقمو قلقاحواو قادروو راجو تماعزوب

 . بولوا شمالق صیصختو نیست قدهلوا یلباقم تعفنمو تمدخ

 لوصا ندنکیدلکب رو همازلا ندنفرط یرلبحاص رکالاع

 موزل هنسهرادا هلمر 0 تناما كراشعا هلیتهح یربیغت كن هقبتع
 ندنغل مسفوق و كى زوما هدنزل هنس الا كنامظنن و نشانی وا

 هدنراراسا یربم بویم هلساص هلمنامزو توو كن هه رمشع تالاصاح و

 كرامزتام سا هدهسشگ هروهظ تاراسخ یلخ ر ندنسع روج

 هرزوا هلداع ءدعاف رو یتسهلازا كنايدعت یرلفدلوا رساحتم

 و تابان ردیا نامأت ینسمنلیق هیرشع قوقح یافیتسا
 هرکس ندکدلدىا هرج ادرکم یرالوصا تناماو مازلاو نالعاو
 ۱ . ردشملف دارف هدهح و زم لوصا نالوا یراح مولا



ULE PERLو  

 ۷ هساعع تلود جرا

 بسانم هنر ومام هفاک هدر ندنماکحا هد رخ تاظس ۰ 1

 یوغل كنسهعدق لوصا تماعزو رانو صاخ هلصدص راشاعم

 "ةیاقو ندشیروذعم هرانانلوب  یحاص كارید مدق زا هلفلوا
 هلا تایح دقو هدنتتسن یسهطسوتم تالصاح كن رکلرید
 هنزخ یخد یراشعا كرلکلرد قرهلوا صیص# رلشاعم,

 هلتروص وب هبلام روما . ردشملآ هنتلا یتاحو هرادا كنهلیلح

 هل رلهروربم تامدخ ءلرلاشاب ینوفضو ذفال قرهلمنوف هلو

 ندا ثدحم هد ګرا ۱۲۷۰ هدهشلردشا نزاو هحدو

 یرورض یرابتخا هداعلاقوف فّراصم هلسهسالم یرفس هسور

 یلاما كنهدزخ یناشاع ینامز لوا كناورواو ندنخیدلوا

 هنضا رقتسا هر ] رابتعا ندح رات وا ندایوروا ندنکیدلبا لنت

 یراضارقتسا یلطاب باهذ رب كرصع یالکو ضعبو شل وا عورش
 هلیلج ةنيزخ هدنفرظ هنس شب یعرکی یرکی هلغلوا شعلاغوج
 رب زعلادع دهع رخاوا قرهلوا التم ههبجراخ ةرثک تانود

 هب یلام راتعا هدنساتنا "هیسایس لئاوغ ندبا دذ هدیناخ

 عفدنم یرفس ۱۲۹۵ ردشلروک تارا ف وتو ها
 دس یرلوق ضارقتسا ندا یهاظت ینارضء هرکص ندقدلوا

 ه«عدق نوید هدیهاشداپ ترضح ةیاوتاقیفوت ٌةياسو شلدیا
 ةدعاق قعلوا هرادا هلرولوا راز هلغلو هوست ةراح رب

 ماود ةداوص قیرط و امو ىلا هکردشمنلبق ذاخنا یمهفرصت

 ٠ ردهدقعل وا انتعاو دهح هتعل وا



 پاب ې وا 4

 ماظن هنس روما کس ردو هب ياخ دا دبع رصع طسا وا

  هحودعو هدو یرات رضج ناخ دوم ناطلس .یدیشمامهلبر و
 ۱ شوک هدهبیدردتبا تا ,Ea نونلآ راسلا جب, هلیمان

  یجیار كرانوتلآ یشان ندنسلوا نزولا فلتخمو رایمک كناکوکسم
 کس حیحصت هد رحم رات ۱۳۹ یدبا ضورعم هل وحم اد

 نم كليمركيو (یاهع یاربل) یوتلآ هب دی كلروب بونلوا

 هلیس«بسیالم یرلرفس هیسور قنا . یدنلوا عطعق یماسقاو
 تعجا م ه هداعلاقوف سادت هدورضلاب هدقدن وا نمح هقاضم

 برض ره راپ كبلاتمو كلشب ها ارکص ندن وقس ۱۳ 6 ندش دنلف

 ۳ ماوف ید هل.دس یرارفس ۱۲۹6 و ۱۲۷۰ و لاسعاو

 ا ۱۳۹۹ یار كم هشوشغم تاکوکسم یدیتع وا جارخا

 تمیق هلیسهمان رارق تاک کک نالوا: یتعم ندنسهلام هنس

 هلی ب روص ید هب دقت .ماوقو شادنا برق _هنسهبقیقح

 a . ردشملردلاق ندلوادت

 n AV ران و فراعم س . فراهم روما

 هوا اهد هده سيا شمل 5 نیصت هت راظن .اشاب یعاسو لکشت

 هنطساوا كربخا رصع یدیسشلک هعوقو هیربخ تاثبشت ضم
 تالع كرأەب-صقو نهم هدر کو ندهبملع سرادم ردف

 ۱۱۰ نام نالوا اشنا ینیفرط رج بارا مدتی وفل

 هارهش هد ناخ .میلس رصع . یدیغوب لیصحتلاراد هقشپ
 قر رکف وا هیموم فراعم هدهسیدارویب مدق عضو هبقرت
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 64 ٠ هیناقع تلود خرات
 هنمیظن كنار غ  تاکم زکلاب قرهل وا ات ندهنارور

 و اک E ندهرربخ دف و .یدیعهلوا ته ر

 تاشا كليا .ىدلنالشاب سد هتناحالصا و تالکشت دوم

 : و غوفو و هعفات روما سلح هدنح رات ۱۳۰

 بناکم هدنسهرومشم هال رب للدمو لصفم كر وک ذم سلح

 .رتسوک یتیدلوا نشانه هلا هبرصع تاحابتحا كهدوجوم

 هداز "ماما  نداملغ و" قلا توسل تیر ریش من یدک دا
 یراعم بتکم» هرزوا قو اط لک تلسدنفا دعسا

 دعا ناظاسا یر روک فقه کب ارعاومو دات لغ

 بتکم» و «ینافرع بثکم» قرهلوا هدنرلتمس هیناماس یرکیدو
 كنيرابتکم هیلدع فراعم .ردشملوا دقت هب کیا هلبرامان «هدا
 هلراسمعا قلوا هب رج ثالبا هده سا لکد مهم كم یاران

 نوجا تکلع رب نابلوا ییصحتلاراد هقشب ندنناکم نایصو

 یرفکتو دادا فتهنملع تاسسات ر

 «همو فراعم سلح» هدنحر ۱۳۹۳ ندنش دلوا مزتلم هڪ ود

 تسر یا Ce یاروش راد وا ربهاشه یتسایرو لکشت

 یاررقم كساحم و یدلدا هجو "والع هباشاب نما قدرف

 خش س ون هغق وو فارشالا بش نداضعا ردوا كما ارحا

 ترادص "ین وتکمو یرظا هلم ومع قراعم یدنفا دمسا دواز

 (۱۳۲۹۳ مرح ) یدلروس صن نواعم E یدنفا لاک یزیع یملق

 هتک قم ینوناه یودرا للامور اشاب نیما هسار



۲ ۷ 

 ۳ ا ا الا یناوتع یراظن فرافم لخوا رومان
 0 ا ید هیدنفا لاک ینواعمو نیبعت هنتسار فوات سلجم

 هف وصايا هدنمرګ ۹۳ . یدنلف هج وت یلردم هم ومع

 ۱ یالکشآ هدشر تاکمو یساسا عضو كنسات نوتفلاراد هد رف
 كنیملعلاراد هرزوا كلر دشت عم هرلنا هلتهج ییدلءا مسوت

 . یدلوبعوقو یداشک
 را 13 ناسا ًامطق كانت راظن فراعم هد ۲۷۳

 هدنحرا ۱۲۸۹ یلوالایدامح ۲۶ بوایر و تیما هفراعم

 رد یحنرب . یدللوا نالعا ییهمانماظن هوم فراعم

 ا ك هماماظت یمراداو سیا كالم
 a هدلوصا یی قرهلوا هن وع راکم ناسص ندنکیدلدا

 بار هلیرثکت هدهاهاش تاالو كرانوو شملجا یرابتکم
 ۱ لک ا ك اكن هرق نالوا کلم توق ساسا
 ا یلوا قلوشراق هل یراف صمو ردبشمل هتفد ماكرظن
 کب وشا یتالصاح و فاقوا ًارابتعا ندنحرا ۵۹

 ۱ . ردشروس اطعاو كرت

 ۱ بم هدهسلا ۳ مممآ ردق هرلاضف ههدشر بناکم

 ٠ هینامع ةعبت "هلجابو ندنفیدلوا صوصخ هنیملسم لافطا زکلای
 . هحلود یرللو اعووشن هدنتح هبرت نبع ءاتتساالب كنلافطا

 هبدادعا بناکم اراستعا ندنخحرات ۱۳۰۱ ندنعب دنلوب مزلم

 . قدهلینالشاب هنیداشک یرابتکم هجرد یجنکیا طلتخم هلیمان
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 2۷۱ ها توپ

 نوک وب هتلوا هئلوا مامها هنریثکتو حالصا صا مردنلالع
 ناتو لرم تبالو هدیهاشداب ترضح هیاوف راعم هیاسآ

 مظتنم بيرق هشم هرزوا قلوا یرا رلیکهدنرلزکح اولو

 ردشلک هدوحو ی ا یدادعا

 یسهننس ۱۳۸۵ قرەلوا هل £ هب همظتسم و همت بناکم

 تمدخ یخ ههم وع قراعمو هدعقم یاطلس تتکم نالبجا

 ۱ . ردشعا

 ید ینهملاع بناکم یسعدط "یلاون كن هف ورمعم تامادا

 لکم ن ۱۳۹: و هکلم هبط تم ۱۳۸۳ 4|

 هسدنه هد ۰ و قوقح ف هد ۱۲۹۷ و هاهاش ةکلم

 لک ندهاهاش هصوصخ تابانع یمهلجو ۳ یکم هکام

 یراداسا نونقلاراد لو هنر هلبا هات ار
 تفوس شاد نما نان وا داش هک هد ۱۳۰۷ ردشملق راضحا "

 .. ردشمامهدا ماود هلغلوا

 قلوا دنمهص>ح ید هرشط ندهماع تاقرت کودهای ود

 مانعاو بصا یردم فراعم رر هنس رز ک نع تاالو هرز وا

 یدل وا مامها هنحالاصا و 7 كن هدادعاو ههدشر بتاکم

aفورصم نوجا یرلبتکم هب رق نالوا دییصقم افا  

 نالا رار ر هدنرلزکم ق روا یا وا نالو وا

 ندنسیهادو هم.ظع تاسقفوم كنواه رصع . ردشملف لکشت

 عطق ندزو وب كله ورح كلام بولوا فراعم روما هدير



VYباب یعنوا " 

 ا کا راو رخ نج موا لک قاسم یھی دلواہدکا
 0 هه رو هجا ودب لۇ كاك ت هس حيان و تاسدا ۰

 هجرت كنانودمو بتک ما رم یا تيفو مولع یژنکب

 نالوا فرص ماوصوتضت و ندنفرط ق بایراو مازلتسا یفلأتو

 نا سل ندنوب ندنشیدلوا شملیا جاتنا یحالصا كناسا راته

 و دعا وا دنمهصحو ام ید تاسدا

 e هرود چوا 9 تایبدا هدرلهلمکت یوراقوب

 , مولعم . كدیتشعا تح دېل رر ندرارود ینکیاو یر و

 ` /یداا -یدا تاوزغو تاحوتف رود عدو رود هرزوا ینب دل وا

 بوشا سانت تالئاع ندنشدانیوا جلف هدایز ندملق هدنارورنه

 زسکما هدرلالرت شمالروس بدا نادل .یدا بذجنم هاغوو

 :یدیا یراع ندنفاطل مهو زآ مه ینالوصحم یک تانا ناشینب

 ینعب هحتالک هماق نالوح تب ون هد واوا لحاف هلاک تاح وتف رود

 هدا ن-اح كرەلىا جاسا ىلە ونعم تاور هکلم تاسو

 هعرم هلته كلک دادعتسا بایرا هخاوط زوب هغملوا ر دقت رهظم

 هغملا رلهوبم یلئاتط ندرلمخت یرلکدک او هغمردشراق یتخس

 ماها هنساع ووشن هلا لش هبهدومعم ندهروش ناسل رایدالشاب

 وب رود تقولوا یدلبا تفارظ بسک نادف ناسلوا

 ۱ . یدسا

 ا طظ وته رود هلهح و ييدلنلبوس ید هدالا

 هبهبنارا یارعش یاروخسالرود وا .ردرود نکنز كاو قال راب

LEE O ۱۱۱ TL O E O 
۳۹ E رز 1 NE 1 ۱ 
E E 2 2 EF ۱ هر 



 Vr هزاع تلود خیرات

¢ 

 .ردللق هتسنلاب یریثات" كنه رع تاس دا ردراتشل وا دلقمو ور

 طس وتم رود ندبا :لافشا نامز رب هدایز ندرصع قج ییا
 هر نامر : ردا کیا ابا رمس یال وصح توما تمدخ ہرا [ عونت

 لرزعو هد: ضف تعالب هماخ . ردز ادا ۾ ر رط ۰ ا

 تع هلا قاب نالوا یسهعاخ هلبا وا ندنشیدهاقح ندشسداو

 رثا رظن عطف ندناححز نالوا هح صاش تسهام ةد راس ۱

 ینمدقتم هکردق وش "نمار وک قرف كوم . هلراے تعا تال سمو

 ۹ےہ ن ام رب وصت تک و راکفا تجحاعس ندا نا

 بلقنم هبهیظفل میانص یداع یک راسانج زتساطو ریش ریافم
 اعا یرفتو موزل ثلوصا ددحت هلماتخ درود هدو هکردشلوا

 شوخ رار ها غاق سک یانلرغ و تام وام كم وتم رود .رلا

 رونوقوا هلتغر الاح قرهلوا یواح یرلهجراپ هدننشانو هدا

 هدریدقت ینیدلتوط انتتسم عراوت بنک یهروئتم رانا هدهسیا

 را کیا ر نالوا دوحوم . ردللق هدنسهحرد مودملاکردانلا

 كصاوخ یشات ندن رلهبعاد كمما رته ر كنس رل حاد هيا

 هدن ر رط ی راهناکح هره و موس و عج ص وص هنس هع)اطم ٠

 .امروت ی راقل وم ندنراتهح کش و روصت کرد راهمانقشع لب

 ره و وب یامدق هتسهبدات هسرتو هدافتسا تموم .ودراشم

 . ردرلشماعا تمدخ و انتعا هدهحرد یم وز

 یناتک ویش یتینوتفم قمزاب حلطصم ربارب هلیغل راط كنيمز

 نوسروط هل وش یرلب وتکم ضولخ ۰ یدشملبا لاکشا هلساغ



 بای ی وا ۱ یا

 نالبدا سست هدنقح شبا ر یداع كاو رولیدنا قالغا هلا

 نار دلوط یهعماس داسا .یدرلبا لاغشا رلهفخ ان لس

 . یدزلوا نکم قمراقبح بولو یدصقم هدنجما ظافلا تنامش

 . رخاوا .ردشلوا ورمشب هیمسر تباتک هنحالصا كنماشنا بولسا

 8 ..تفک اعو ور, ندتلود لاحر ندا زم هددنا ناخ دوم دهع

 ۱ ییمعد ناتسل رلاشا دیشرو ,تعفو یرافلخ هارلنآ و رلاشاب

 ا رلرما هرثاود تاعقدلاپ یک یرلکدردشلهداس
 .هدایز ندمالک نییزت و هغمزا هداسو قیچا یریراقتو رک اذن

 رد راذمردشلآ یرلیدنفا باک کما انتعا همارم حاضیا
 ات ید هدا ناسا لوح 2 نالوا لصاح هدیمسر یاشنا

 1 .رغح 0 کب هد دح زرط هدناع وطعم یدیا یسانش ۰ یدلبا

 ىدا ءدب ربحا رود ییعل ثلاث رود تقولواو یدجا

 ی بطاخم یصاوخ زکلا هفیطو ندا قرت هرخا رود

 ضع كلئاف < قلا درا عا رظن ا كلن راق بوما

 ,ینانعم نامز رب چیه کم ینسهدافتسا كن را لدب هس ره

 .هرثکت ینیلأت عاوناو عیسوت یاسشنا نیمز .كمامیا ادف هظفل
 .تایقفومو تامامها یخ رب هداو و هلغلوا یراص وسخ قمشیلاح

 ۱۳ ۱ تل وطب ال وصج ىلا تیرا اوروا .ردشاروک
 .ناسل هلیسلاغوج كساکمو شا مدراب قوج ههدافا لیهست

 هیملع زاودا هلفلوا شملیا نیمأت یهبنآ تايقر یسأت كنونف

 هبمالک تانیزت هلس هیمسر تاررح نالبزاپ راد هتلود حاصم



 نا ی ی ی را و E ی 9 ۱
 و e Ê 0 "1 زن 1

 كنبهاشداب ترض رصحف راعم رصع نالوا زابتما را هدننایم
 .هدافتسا هدهجرد هل كنهمنامع فراعم ندنسهناضاف تاهوشت

 . ردهدقلوا نارکشو جاہبا یارآ نویع ینیدلوا هدکش جا

 - 4سدقت میانص نالوا تلاطع هشوک ةف هدطسوتم رود

 _یيدهزکب هنرلهزوم ایوروا هلبسح ماظتاو تساف نواهةروم

 .لوصا . ردشعلوا داشک «یتکم هفت عیانص» هد ۰

 .تفارط ساقا هسم ضل ند غ زرط نمهب رامعم هعدق ۱

 .لوصا وشاو شلک هلوصح هفیطل هحوزم لوصار یی كرهلبا
 .یارس کیدو یوباه یارس شاطکشب نالوا یلوصحم كنبون

 هل رل هرظنم نیربشو یراتنزو بيز یرکسعرس بابو یمه رش
 . ردشعل و هدکما بلح یتتسح هاکن كلا رک اشا

 قلب رط هرزوا یییدلوا ناس هش واو س ۰ ہیلع هوهآ

 ..كح و .یدبا یسهلدع ته كن هاع تلود ,Pe هیماع

 مهد ر وضح را اتا يوللا, درله زا رلاوعد

 .ندنفب دفا ید هدابع لاصم نواه ناود . .یدروللوا تبور

 کد ۵4ص یر ۳ 2 1 قرهلوا هد وو "تک اع هل

 لحاصم هدیوباضوا هریغآ یتیتع بیترت كنویاه ناوید "یدیا زتاح
 نا فتو نوکر هد عمه هدفدنل وا قلب ره ندتلود طاصم دارفا

 .تاصفارم نوک وا نصا ناود كرهلک هبیمظعاردص روضح

 ۷۵ هینانع تلود خرات

 0 را هات تابح هد راب ریش ترصضح هباوتاضوف هیاس ید

 ,مماوج یوک هترواو هاب هلوطو هیترصنو ران وياه رصقو



eبای یعوا  

 هح وبشا ارابتعا ندنخنزات ۱۷۵2 یدردبا لاغتشا هللا همهم

 شکه دا اقا هدیمالسالاخسش رّوصح هدنسهطوا هم ٣

 اد قوم ردشعل ون هدکما ماود انمو ىلا هلال هروطح» و

 هدهسیا شمنلبق ذاخا یوق باب یوق اغا هدهربخ هعقو

 هدازوا اك اما یوتف ملا ىدا مالسالاش کلا
 ۱۱۱ اقا ىا لولا رارکسمیضاق فولاو

 هدنشرا ۱۷۵۲ ىدا زاها وام یاها هدب راقات وه:

 .. ردراشعا لق هتحبشم باب یخد

 . شواج بولوا لوح هرایسشاب شواح یسارجا كنامالعا
 ۳۱۱۱۱ و و و ود دوم لاو یافظع راغاب

 ناود» ی رعت قلیشا شواح هدنطا وا ۲۳ یدیا یرلت واعم

 یواعد 3 قم ارحا» هد ۱۳۵۶۵ و «هننراظز ی واعد

 NE . یدلوا افلم یراطن

 لامو ناح تمط وفحم نالیروس نالعا هدهریخ تاهظتت

 بولوا هلدع نئاوف یعهنیمات .هقسو كسهصف وا

 ا ااو ماود كتبنما هطبار کهدنسهرآ دارفا هلتموکح
 لیت 3 ۸ كماکح نالوا ر 9 هل اط كیهلدع نینا و.

 رودو ندنکودا ديال یرافوا رمو فضتم. هان تهاقتساو

 اعم راس دازک ا «نادلوصا تتفق -نالوا امور مدس وتم
 هنسهفاک كماکح تيه یداععاو رظن نسح كقلخ ءرکو

 . نالبن وشود هداز لا م رکص ندنامظتس - ندنشیدمهلوا لماش



 ۱ ته ر فل رش عرش 1 یدبا هبلدع تاح الاصا هدرا ندداوم

 فینمو نتم نوناقر_ یفاک ةدايزعم هنسهماداو هرادا كنهبعاتجا

 ه_طیضم وام را ۰ هحی اید ۸ كنمح هلح هدهسا

 هقف و نایین رحرب هتف ع هلهجو ید وا ناس هدنس هروپشم

 لئاسم ضماوغ ندا بولوا ناناع ارا و لاوقا تئشت هدیفنح

 .لّکو لضف لها كرهدو طونم +هیملع تردق كعا جارختسا

 .تافرت یک ینیداوا دوشمیمع نامزه حاس يهدکمردبشش

 .هدی دج دعا وق ضع هد رامسف تایوقعو ترا هیس هدم

 ,یمسق تالماعم كهقف ندق رط ر ندنکیداروک موز اا

 .حضاوو یخ هلَساف هد «هلدع ماکحا "هلج» ( هبندم قوقح )

 هفعاوا قیبطت عقوم عضو یردیو قیستو بیترت هدتروص
 .تراجم هدسناخ دیش ادع رصع لئاوا ندفرط رکیدو شعالشا

 ةمانوناقازح هدرا ۱۲۷ هحخاید ۲۸و یمهمانن وناق 0

 .یمەماننوناق هب رحم تراج هد ۰ لوالا عير و یتوباه

 . ردشكف نالعاو رشن

 .هدنتحشم یدنفا فراع هدنساخ دینادع دهع رخاوا

 تاحالصا قوج ر هصحهنملع قیرط (۱۳۷۵ - ۱۲۷۰ )

 طر و هماظن رب یاعا تو وام ثكماکح بولوا لوصح یارا زبح

 كلاس هاضق قیرط هلداشک « باوت بتکم » هد ۱۲۷۲و

 یدنشلیق طرش یرالوا نوذأم ندروک ذم بتکم كراقجهلوا
 هد ۱۲۸۵ و هاد « هبعرمش تاقفد سلحم » هد ۱۳۷4 و



۰ 

VAباب ی وا  

 یح رم كن هیعرش لئاسم مدقلانمو یدنل وا لکشت "لمکم

 یهفیطو e كص تم قسقدن یخد ه هناخاوتف نالوا:

 ۰ . یدلدا ۴

 یسک احم لوصا ر طوبضم راتقولوا كنهبعرش کاحم

 رصع لئاوا ندنیدلوا یراثیه زیو فانیتسا هجورآ وب

 یاسا هماظن کاح هدنرزکرم تایالو هد ناخ زی زعلادع

 ندهیملعلاجر هنیراتسایرو لیکشت "« زيت ناوید ه رر هنیرزوا
 ككاح عقاو هدتالو لخاد هلینمت « ماکع شتفم » درب
 e ندقفد هدح O رادتفم ینامالعاو لاوحا

 ۱ . یدنلوا لسوت هنلوصا
 ۱۳ ام ینو یعالاسا :اهلنافرب کتهلد روخ

 بقاعتم یتالعا كنراجت 4ماننوناقو ینلکشت كنتراظن تراجم

 . ناناوا لکشت هدهنختراجت هرروا كما تیر یی راجت ی
 ةف ندا بولوا ادم هب هبماظن هات کاع کا تله.

 هتجرد هجرد قرهلوا ماودو مادقا هننالکشت هیماظن کاحم

 . ردشلدناآ ماعا 4ادع تالکشت هلساقس ۱۲۹۹ و عیسوت

 قسانر كنهیادع ماکحا ناود نالوا داشک هد ٤ هک وش

 . یرارظان هیلدع ماکحا كرهلدبا لیوحت هتراظن هرکص تدمزآ
 ۱۳۹5رک ذلافلاس هدهسیا راردیا تراظن هبهیماظن اح هل

 .ماسقا كنسریاد یتراظن هیلدع ًالوا یسربخا تاقیش

 . . بتکم ناتو نییعت هطزوک ینفااظو كشیربیهو یتسرادا



 ات

 2۷۹ هسنامع تل ود خم رات

 (۱۳۹۹ تجر ۲) هقوقح تاک اج لوصا ايلا

 رشن ییرانوناق (۱۳۹۹ بجر ٥ ) هشازح با ل
 ارحا همهم تاحالصاو تالبدمآ درک دعا ل وتا هلا

 چوا هلبمان زیبعو فانتساو تیاد ۰8۱۶ موبلا . ردشملیا

 چوا هلیمسا تراجحمو ازجو قوقحو بنم هنرزوا هجرد
 تب كءعرش باوت .هدنرل رک سم اضف تولوا مسقنم هعوت

 قوقح هی راه قتنوذأم تیادب اع نالو هدنراتسایر

 هتک هدنرل وک ص اولا ردا تور ییواعد قلعتم هازحو

 ازح همکح هدر هج وربآ بولوا لکشتم هدنروص نبع قوقح

 یتفص فانئسا وشراق هنسهمکح اضق یراهمکح اولو ردراو

 ورا ورآ نوا وهی رز ارم ارد ردزاح

 عرش باوا تولوا دوحوم. یسهمکح فانتساو تیادب رر

 هب راح ۱ رلردا تسایر نەک قوق فاننا

 ات ا هروک هن هبعقوم تشنها هدعقاوم نالوا هاکت رام نوجا

 ٠ ىلح هلسير قوقح دوخاو ردشعلوا ليكشت تراجت ةمكحم

 لکشت تراحت هک هح ورا نداضعا کیا م ندنراج

 بولوا لقرف زا رب یسهلد 3 تالکشت ثكلوساتسا . دیا

 تیاد نوجا ازجو قوقح هدرادکساو یلغوا كبو

 تراحتب راهمکح ترا یجنکیا و یحنرب هدلوسناتساو یرلهمکح
 فانتساو ازح فانیتساو قوقحو فانتتساو یسهمکح رحم

 مسقنم هنراهبعش ارجو قوقحو یراهمک تبانجو تراجم



 . باب ی وا ۸۰

 در ,هوززوا .قعلوب هدنقوف تک اع هللابو موا
 ۲ تراحت یجنرب : ردتشهلوا لکشت

 نا 1 ندا ثدح هدننابم هدنجا هست هلی همنامع

 ۰ « ردلکد یفاتیتسا لباق یرامکع بولوا فلکم هلتس ور

 دیاع هرابمومع "یعدم یمهماقا كنسرلا وعد. هنمومع قوقح

 ٠ یراناعم .یعومع *یعدم هدندزن یرهمکح ازج تیادب قرلوا

 یک همکج وب رایمو۰#"یعدم ددر روک ازح .یفاتتنماو
 3 ۰ راودیا تیرومأم یاها یم وع يعدم شا یخد هدندزن

 تا هو ریش اا -- یعاررر تراک ر عفان وما

 ىح زآ رب .هدرلهلمکت یوراقو كنه راحت و هعارز لاوحا

 دکل دا ی رحم یر لئاسو ولردیه 2 ندناظس .یدشمک

 هود راد افا زومآ هلطاب راشو راجو تعازز هلفلوا
 هدنرخاوا ۱۳۰۳ لک كاما 9 یربادن نالکمزال یداحا

 عیب ۱۲۵و ا ۰ هعقات روما سل و ر هدنلاع باب

 لیوح هنتراظن ارم تراش 1 یراظن هربخذ مدل والا

 یایوشرادو لق ه اهل اراشم تراظن هعفا روما سلحم قرهنق

 امان هسورح كلام . یدادیا باق هرکه سلج یلاع باب

 ندعارز E ا یتاطو كننراطن هزیخ د ۱]

 هچهنزخ ندل وصا و ۰ دما قعاص هرلنورف كرهديا درادت هر ۱

 هفنلآ هلناتف نوها "ندعارز هدهمیام یاننا هد هس ریلب دبا مت یلیخ

 . . یدبا رولوا بجوم یردغ هنوک ضمب هجرلنآ ندنفی داشیلاح
1 



 ۸۱ ٠ هباغع تلود خراب

 ندنشیداوافولأم هلتعارز ًاساسایسلاهاو دعاسم هلتساغ هتعارز
 E فا

 هنصوصخ یفد كنقرت عناوم رار, هلفلروس ناکاو تابیغرتو
 یوغل كنرالوعا مازتلاو دحاو دب قرهنلوا ماعها لد ید

 یفر داراقلرسلوب كجه هلوا ظوحلام هدتشاح راشعاو
 ندنروج تسد كرایجهمام یتفاط هزحو یریرقت كتنماو
 تعارز ارخّومو كاسراقد-نص معفانم ادا نوجا صیلخح

 یرابتکم تعارو هدرازک صا و سو ا ۲
 هن رلزک م تایالوو یداشک یراکلتفح هنوع هدهسانم عفاومو

 نف دعاوق هاشعت یرلشاف۰ تعارز هده صوص تروص

 هدننانم تاحالصاو تآا هل یتیطن جے ردتلایع كتعارز

 ۳ ی . رل هلوا دادعت

 تاه وشآ ولرد یه هدرهجح تعارز بایرا ند

 یرانامرواو تمردشق ناوح نالوا ندنسه كتعارر

 قر«ملتوط رود ندانتعا رظن یخد ییاهوصخ كما هرادا نسح

 نالوا یئامرواو نتملف یوتاب یرابتکم رطس و نامروا

 یک یبدادنا نست یراشتفم نامروا نام هبهناهاتش تایالو
 هک راقارصقو رفیا " ننج ندهبفس E ناجح هحمدقا
 هراد ر دشښ ناویحو E هه رشط هرزوا وا یرللود

 قرەلوا هنوع هنایالو ځد اهن 24 بونلوا دعو راتافاکماق وشت

 لود رپ  كلاعو . ردشعل وا اشنا نواه یاراه هدهناخ دغاک

 ماظز یخد راحاو نداعم نالوا یر ندنسهسار تور

 ۰ ردشع الشاب کلش هلهح و یسانمو یعوضوم

۱ 

۳۱ 



 4و ۳ ز

 ۱ هدم رص یفدا | هتسایحا كىردقو تور میام هس ۳

 کت ضورعم ید یرلهراح نم تا و نامات كتراحن سما

 قارواو "رتافد هلسنالعا كننواه ُهماننوناق تراجت هلغلوا رک ذن
 ۱9 ی دنا هتل ۲ 4 دلو تاتمات هزاع تدلدانمو
 ۱۳۹: ندنغیدلوا هتسا و هب هبلق لفف اس یوصح كنه ولطم

 ۰, یدلدا لک « یقراظن هسفا روما » ؟القتسم هدن رخاوا

 تها هرج تایلقن هلیبسح یسفارغح لکش كنهسورح كلاغ

 رواو لر نوجا تراس 2 عیسوت ندنشدلوا ریاح یهمیظع

 لنامع ید 2 کش ینجا یک ییدلدا لکشت یراهینانموف

 ۱۳ ۷ هدعام ءهزوا تعا تالق یاربا هدنروص

 لا هو اشنا امت و روكا كوما وللثم توربو كينالسو
 ۱۳ اا شام ید رام لوما
 ۱ هاو رر چ هر ا نراغ هرکصندعا زغا

 موبلا بوناوا عورش هنت آ اشنا رفودنمش یخد هدهناهاش تلاع

 ۳ روج 5 هدراهسیا دیفتسم ندهباقت هطساوو راهداح ككلشب |

  هلیمیمعت هعفد كرهیلبا مازلتسا یهسیاک فراصم یااشنا یو

OE :۱ قوا تفلک ر هود ناز = یرانخا  

 هدا تعا رظن ماودلالع یرالو روم ید هلع تلود هلغلوا

 9 هدافتسا ندرال وب" هوش هدام ورو یلوطاتا موبلاو شملنا

 13 . ردشمالاق ر رب ج ذه ناه دعا



 ا ا

 ۳ ٠ هینامع تلود رات
E e E E e e eسس  e Eسس  E REاب  

 لود بولوا فا رفلتو هتسوب هدر كنهیطالتخا قرط

 دیو نالئدا رر هلا هصوصح تادهاعم ندنق نه دم ۱

 هدهسورحم كلام رار هلغلوا لخاد یحد هلع تلود هنداحا

 هدد یطوطخ فار هل ردق هبح را و هرلهبحات حیف اضو

 ردهدقملشلاح هیت ات هناخ هتسو و

 رک ذ هيو قو یلادختک ترادص + . دیه ام وا

 یصنم تاک ا هلا نواه طخ نع مب ا ین دل وا

 هدعةلایذ ۳۳۱ رم وا لید «هتنراظن هبحراخ روما» ید

 هیر من یدنفو 95۰ ا نالا ا یرظاب هکر و (۱

 لود عدقلانم . یدا شلروس هیجو تیریشمو ترازو

 كنهیلع تلود هدهسیا راو یرلدحیابا میقم هد داعسرد كنه احتم

 نیسطاصت همان هتدا .یرهعلو ینغاب ىا د
 تقوم هسدزن یرلتلود ابوروا هدلاوحا یک یوقو سولجو

 كقولوا + یارک
 هدر یراف رصمو را ردک كلەىلع هلَساغ ا ۱ هح وصا

 ۱ هک یدا روت وا هب وسل ندنفرط تاود یرالقدلوا رو

 e رد شل رو تامولعم زار هانم اب راد کوب ۱] هدوراق و

 هقسامولسد تایسانم هل راتلود ایوروا هدلاب ناخ ملس رضع |

 ارس هه قع قو ا ا فو ندنکی رک

 هنسهجرد عاطقنا ینابسانم هینانو ةعقو نکا شلوا لاسرا

 . قاب هتسهطو تنسهفیص ۱۳۷ كدلج کیا [۱]



 از

 باب یجن وا

 ۲ 1 کنه ون لسم طقف نا دل ورم تاراقس تدمر 1

 ۱ يک هلایوو سرا و هردن ول دد كە رصم هعقو و" هد هات

 . باتکلا شر . ردشمنایق لکشت هاد تارافس هد رلتخت اب كلو ون

 ید هلومت نآ رع كنابوروا لود و انشا ناسل رلیدنفا
 ا یراهانهلوا فقاو هلیقح هنیراهقشأوب تالیاسع نالوا

 ۱ با شمار دل ههفمش ك اود ةيحراخ روما
 ا  ندنراتثشن ارا دا داوفو یلاع نالوا یرلدرک اشو كناشا
 نسحا ید یسهبجراخ تالماعمو تاسانم كنهلع تلود هرکص

 ۱ اوروا یسسایس راقو كسلاع باب قره وا خلرفا هنر وص

 ناطاس ناکمتنج . ردشمالشاب ك ا رهظم روت 0

 تحایس هابوروا یسهنس ۱۳۸۶ ۲ رب رس نا و ادع

 .ژازعا هدانملاقوف هدنرارهش هناوو و هردنواو سراب توروس

 قوج ك ندنرانادناخ اوروا ةلباقم قرهلوا لثات همارتحاو
  هسراتهج راس كنهسورحم كناعو هلومناتسا هرابزلالجال تاوذ

 ۰ هکردشلروح اه یزاوتنامهم هم اف تاع » هدن رلقح هتک نع 0

 ند ۲ Ne نسح هح هسا تاساتم كنو ۲ 0

 ۱۳۵ راب تاتو هنر :تالماعم e اوروا هرکس

  یطخ یلوب رویت قاصتلاوب راروباو بودا تیمرک بسک هنوک " و
 + ردشملیق دوج وكب هلا اور وا ىهي كلام فارغلت و هتسوب و

 ۰ ماظع نیطالس ورب ندتلود تا ۰ فاقدا روما

 ر 2 هلیدیما رولوا تر “لسو هحفالخا یتحو تاود لاحرو ارزو و

0 
Nak 

۲۳۱۹ 



: 8 N ER ور 2 بت دف زا REO 0 E E ASE ا و 

 هنانع 1 و

 لب له تلنهسو رحم تلاع رانالوا تردق ذا نددارفا

 ی راو ماجو زاخو بتاکمو سرادمو دجاسمو عماوج

 تارخ یصحالو دساال وللثم لوبو همشجو اياوزو ااکتو
 سانه ید نوجا ینکاداو ءرادا كراو ىر ر
 تاربخ باا .یدا راشملبا مظن و بن رت فاقوا رادقم

 یتلاىم قحهنلوا فرص هسراتارمو نیعآ یطلارش كنم رلفقو

 یتیلوت هرکص ندکدتبا صبصح ینئاظو كحهلریو هتسهمدخو

 دا6 و ۱ ِ ۳ ردص یتراظن و هناقعاو دالوا

 راردبا ضي ام تارا وام یکتا لوا او تا
 مظعاردص ید ییسهرادا كنبراضم كنفاقوا ماظع نیطالسو
 هن رلاغا هداعسلاراد یفاق نافیرش نیمرحو هرامالسالاخیشو
 شلوا ضرقتم یرالسن هلا نیطالس فاقوا هم بولوا لوح

  هتتطلس ناکدش قرهلوا قلقارح یرافقو |صاو ارزو ضەب

 یئتفم رر كراتراظن روک ذم هدالاب . یدیا روللوا هیحوت
 توز یاساخ هس رها كوران ردد روا ےک

 ٠ كناريمو تاريخ دوخایو ىتيدمنلق ارحا كقفاو طرشو رووا
 ۲ هدافا ندا هلع اعا او فقر همدخ قودبا ا ج
 ١ هنسارجا "یعاع كفاقوا طارش رابلوتم هسيا رونلبق اکتشاو

 ضرقنم یراهلالس دلراقفاو ًاتقوف ًاتقو ۰ ىدا وولیدیا راجا

 وللتم و قرهلوا هیحو ا تعاق یراتلو هدفدلوا

 یهاشداب هبحنوت کیا رونلوا یالتطا نفت هفدس ءراتبل



 ۳ ۳ نر ی ی ی رب را
 4 N ۱ ی نا 3 و و

 AT 1 مر 2

As 1 

 اس

 چ Ak رد ME تر ومام و 8 رول وا فرصت هللا

 1 فاقوا یر وط ند عوط همان « هط وضم فاقوا » رلفوو

 + . ردهدقملوا هرادا ندنفر ط ی راظن نواه

  لیهستو فراعم رش و دال: نیزتو كلام رامعا كفاقوا

 روهشم ردص بولوا رکتم رغ یسهمظع تمدح نالوا هتادراوم

 : .یدلبا فرص هارخ ییدرب تا سس ا كباشاب نانس هح وف

 ها ءاتب . ردا ز واح یر نوبلم يا هل اسح زعامز ها

  یسلردنلوب هدنتح هداعم تقد كنسارحا ؛یمام كرافقاو ط

 ماوعا روم قحا ب و وا مزد ندنر ظن هطق هک ایا

 و :کی دم هل دا تراظ) هل هقةح هت ۱۱ رحاو تاکرح لرابل اونم هل |

 8 : كنبرافقوو شلفا ساردنا ی شه هب رمح 9 قوح ا

 ع تالماعم نالاق هدلا كرل ساحو ىلوتم فرصو هنبرلهرادا

 حب يااا قلقشیراف یک یزک ید هسزاارشو

 رب هثاقوا هدقدنلوا ترشام ههبموم تاحالصا هدنناب ناخ

 . قلوا لماش قراظن قح هرابلوتم نوه یلوصح تطوضم

 13 ۳ ةرزوا كما هلخ ادم هنفاق وا ماظع ناطالسو نام رح و

 .ندنتراظن یرلاغا هداعسلاراد نودبس ا شادا هلاح | هرب دم

 ٠ ندلاجر هلیثادحا « یراظن فاقوا نیمرح» ر القتسم قره را

 ٠ یوفصیموم یاس ۲ ردشلوا رظان یدفا مدا یجاح

 ۳ ۷ یدقا فس و ا لکشت 6 یراظن فافوا » » زر هدب : رات

 | ړ ید قاقوا نیمرح هدنځرات ۱۲۵۱ یدنلق نیت هتراظن



 هس امع تاود خراب

 ا ۱۳۹۰ و شا ره تراظن يا هدفت یدنفا

 یرالوا دودعم ندالکوو لخاد هصاخ سلح كنب رارظان فاقوا

 لاغدا هتشراتراظن تن نواه فاقوا غا قرن ادرار با
 اشیا یکی اقوا كب لاخیمو كب وا ردتوا

 را هلخادم فاقوا تراظن هتسهرادا كرل 1 هکردراو , فوو

 ییاصر نا راكد هت ولا داحا كاك هدا ناخ دو دهع

 ثادحا یدک یجمالف ناسکسزوب هدلوس سا اثم قردلوا ع زا

 نه هامحا کد یحالف هدایز ندآژادقم و هلغج وا حس هفانصا و

 فص رب . یدرولوا كعد یزاستما راصحا و 6 یا

 بلاط میکره بولوا ر اکدک دودح رغ والم یدک یسهردنوق

 1 رحا ی ق وز کد چیهو روبرو هسیا رولوا

 تصخر هنسارجا ام ا ههح نم یدو هک ی دنا نمهلدبا

 :هلغملناص بولا هدندب فانصا راکدک و . یدا رولوا كعد

 و لاةتاو عارف یک فاقوا تاقمسم ات داع ندران و

 کلا 2 ر نا کل . تار وفا کف هدررقم

 1 4ھ هشنص یارجا بولاق. یس اعاد رج غو

 و 8# e « ردشماملاق
 یس ەز > هلام كنهفوقوم "یضارا هدنروهط بن امظنت :

  هرونم اذا باسطادنع بولب زر دشل داررف ییشیت ندنفرط

 هلغلوا علاب هد هسک كس ترد قرف یونس ىپ رذع تالصاح

 یرلهرکص . یدبا روناق اطعا هفاقوا نت هسزخ ٍیسهبرهش



4 

 بورو و یا هناا هع وطقم لد 1 ورم اشا داف
> 

0 
0 

eیدیا هلیدیا صیقتت ندو کدنروک قا  

1 

 ۱ « 9 یسهیونعمو هدام E سا 0 هلع ت ا

 9 ٌش ترضح هباونساحم هباسو هدکمرتسوک یندنک هتدوصرر

 1 تو ی دهاشم یاوتلایع هدصوخوپ مدیا

 OTE نیمأت یخو ينس ۳ .كنايقرت وبشا

 1 مراکم هاشنهشو تلصخ قوراف ءاشداب قم باسنج نام ۱ ِ

 ارزش یازفا فرشو رک فال :یمرک شخ ها هت تيقن

eم  rا  e2 نفر نم  
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 نا از
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